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Tii(ll(Mliiing.

JJet er sandsynligt, at den i vort lille Land udbredte

Sans for (Todiijorciilied, der vel er et Udslag af den

danske, godmodige Nationalkarakter, forholdsvis er

storre lier end andensteds. I Landets Hovedstad

giver den sig navnlig tilkjende ved et Utal af pri-

vate Foreninger, der i alle Eetninger supplere de

storartede Stiftelser, som Stat og Kommune liave

gi-uudet med de Fattiges og Trængendes legemlige og

aandelige Tarv for Øje.

Disse Foreninger folge den Fattige lige fra hans

Fodsel til hans hjælpeløse Alderdom — tage sig af de

spæde Borii — have et vagtsomt Øje med Plejemodre

— aabne trindt om i Byen Asyler for de smaa Børn

indtil Skolealdereji — hjælpe med Klæder og Mad i

Skoleaarene — tage sig ligesaa vel af aandssvage som

af vanfore — have grmidlag-t forskjellige Anstalter,

hvor forvildede Drenge og Piger atter kunne bringes
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paa ret Kjol — hjælpe efter Konfirmationen Drenge

til Anbringelse i Haandværkslære og Pigerne som

Hustyende — sorge for livgiejniske Forbedringer i

deres usle Boliger — bjgge tæt uden om Staden liele

Kolonier af simde og billige Arbejderboliger — medens

den vidt forgrenede «Understøttelses-rorening» efter

en storartet Maalestok sorger for det daglige Brod —
skaffe de Syge den kjTidigste Lægehjælp — sorge

for deres Forplejning i Hjenunet — vejlede og nnder-

stotte Arbejderne til egen Alderdomsforsorgelse , lige-

som der paa mangfoldige Maader, ved belærende og

underholdende Foredrag, sorges for at skaffe dem

nogle af de aandelige Nydelser, de ellers ere ude-

lukkede fi'a. Der er, kort sagt, ild^e nogen Eetning,

hvor der kan hjælpes, uden at der er dem, smaa

eller storre Foreninger, som strax træde til; mange

af disse virke saa privat og lydlost, at man kun til-

fældig kommer til Kundskab om deres Tilværelse;

og til hele denne lange Godgjorenhedskjæde fojes der

nve Led, ikke blot Aar efter Aar, men man kan

næsten sige: Dag for Dag.

Graa vi nogle Samfundstrin hojere op, finde vi

ligeledes en Mangfoldighed af godgjorende Foranstalt-

ninger: der er Skolehjælp for Drenge og Piger —
Hjælp til Konfirmations- og Brude-Udstyr — Under-
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M\stottelse i forskjollig Retiiinc,- til teknisk, kiinstm

og videnskabelig rdda 11 iicisc: j;i, m;iii k;iii dristig paa-

staa, at der ikke findes noget riiiversitet, de]' i den

Grad som vort ydw den trængende Studejit Hjælpe-

midler til at gjennemtore sine Studier og ikke engang

efter den almindelige Studietids Forloh sli]i])or do frem-

ragende blandt Studenterne, nu'ii ved liuje Stipendier

og Eejseunderstottelser hjælper til at modne dem som

Videnskabsmænd.

Medens det Allermeste af denne Godgjorenhed

skyldes Foreninger, der dannes ved privat Initiativ,

bestaa i længere eller kortere Tid, ere undergivne

Forandringer, ophøre, men kun for atter at opstaa i en

anden af Tidsforholdene betinget Skikkelse, saa er der

andre Godgjorenheds-Akter, som have en langt mere

konservativ og vidti-ækkeude Karakter, fordi de ikke,

som hiue, hovedsagelig bestaa ved Medlemmers aar-

lige eller tilfældige Bidrag, men have deres egen

gi'undfæstede Formue at støtte sig til. Det er de saa-

kaldte Legater, af hvilke der forholds^as ogsaa findes

et stort Antal hertillands.

Desværre er hele Laudets Legatvæsen endnu

ikke taget imder statistisk Behandling; det er kun

for Kjøbenhavns Vedkommende, at der i Magistratens

Tabelværk til Kjol^enhavns Statistik Nr. 2» er givet



en tabellarisk Fremstilling af Velgjorenlieden i Kjoben-

liavn, hvoraf det fremgaar, at der indtil Aaret 1876

var optegnet 1387 Legater med en samlet Legatsum af

omtr. 24 Millioner Kroner. Men i det følgende Decen-

nium ere Legaterne under Magisti'atens 1ste Afdeling,

som dengang belob sig til 8^/io Million, forøgede til

5^/io Million; de under Borgerrepræsentationen sor-

terende Legater ere fra 2^/io Million stegne til 4*/'io Mil-

lion, og Legaterne under egen Bestyrelse, som androge

4^/io Million, ere ligeledes stegne saa betvdelig (alene

«Det spannjerske Legat» ejer 2*/io Millioner), at den

Legatformue, som i 1876 var 24 Millioner, nu sikkert

kan auslaas til nogle og tredive. En saadan Stigning

af omtrent 8 Millioner i et Decennium — en Tredjedel

af hvad nmn har været Aarhmidreder om at samle —
er forbavsende, et Særpræg for Tidsaanden, som synes

at tale for den ikke uvittige Spaadom, at om et Par

hundrede Aar ville vi fra den nuværende Jærnalder

være komne ind i (xuldalderen , hvor alle Mennesker

leve af Legater.

Havde man, som sagt, en iiojagtig Opgj oreise

over hele Landets samtlige Legater med nærmere

Oplysning om disses Stiftere, Legaternes Størrelse og

Formaal, vilde man deraf kunne uddrage mange

interessante Eesultater. Med Hensvn til Stifterne



vilde mail t'aa at vide. fra lixilkf Saiiifuiidsklasser

og i livilki' i-('Iativr Foi'hold Lcu-atcriu' ioriiciiiinrlio;

liidrorto, livdividt Legatstifterne havde direkte Livs-

arvinger eller ikke, og livilke andre særlige FerJiold

der imiligeii havde knyttet sig til disses Oprettelse;

— et adeiiirt Lec'at med Benævnelsen deroUatcv vir-

(jinis (den halshuggeile Jomfiiis) srnes saaledes at

tvde j)aa ganske særegne Forliold.

Hvad Legaternes Storreis e angaar, vilde man

knnne niaale Hojder som fra en liden Tues til den

hojeste Alpetops. Saaledes er i alt Fald det geonie-

tiiske Forhold imellem det ovennævnte spannjerske

Legat, som end ikke horer til de storste, og et Legat

paa hele 200 Ivr., hvoraf Eenten hver Juleaften skal

uddeles til Lemmerne i Mariager Fattighus. Til dette

Legat, hvis Oprettelse er blevet meddelt Offentlig-

heden netop, medens disse Linjer nedskrives, er ikke

blot Giverens Xavn knyttet, men det er endogsaa be-

seglet med en kongelig Stadfæstelse af Ilte Avg. 1887,

saa man kan i Sandhed ikke let sætte sig selv et

billigere Monument, der ovenikjobet er nok saa varigt

som Marmor eller Bronce.

Legaternes Formaal, som jo ligeledes gjen-

nemløber en lang Skala — fra de hojeste lidenskabe-

lige og kunstneriske Interesser ned til til de nævnte
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Julekager til Mariager Fattiglemmer — vilde med

Lethed kunne klassificeres og ikke alene afgive en

meget broget ]\Iosaik af Formaal, men kunde tillige

give Oplysning om Karakteren af de til forskjellige

Tider herskende Humanitetsstromninger.

]ilest Interesse vilde maaske en Undersøgelse af

Motiverne til Legatstiftelser kunne frembyde.

Skjont disse jo nærmest hore ind under Hj ærternes

og Nyrernes Omraade, som man ikke tor ransage, er

der dog mange Tilfælde, hvor de træde saa tydelig

frem, at man ikke kan være i Tvivl om deres Eigtighed.

Forst og fremmest synes Barnlosheden at være

et Hovedmotiv til at stifte Legater, navnlig de store.

Man har jo ikke den Interesse for Andres som for sit

eget Afkom. Medens man gjærne lader sin Formue

folge med sit Minde til sine Born og foler en Tryghed

ved at vide deres Fremtid sikret ved den, er nmii ikke

altid lige saa opbygget ved Tanken om, at hvad man

maaske surt har erhvervet efter Ens Bod skal spredes

til nærmere eller fjærnere Slægtninge; man har en

Fornæmmelse af. at Taknemmelighed er af flygtig

Natur, et let forduftende Stof ; man har maaske endog

folt Lede ved al den Hyldest og Opmærksomhed, man

i stigende Grad har været udsat for af de forvent-

ningsfulde, utaalmodige Arvinger, og under Indtr}^kket
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af alt De^te foretrækker maii ;it Inde hele sit (rods eller

den storre Del deraf Itlivc samlet oi;- hcvaret til et eller

andet (iffeiitliut OU' uf(iri;-aMiL;-elii;'t llniiiaiiitets-\^ei-k.

Medens dette Kæsonnenient vel i Alniijideliglied kan

g^jiT'lde for ma nifoldige saadanne Tilfælde, er dei-

mange andre, som uden at sige Noget, tale omtrent

lio;e saa tvdelie;.

Naar f. Ex. en ]\fusik(lilettant, som ikke efter-

lader Livsarvinger, men derimod en udmærket Stra-

d ivari -Violin og en ret betydelig Formue, testamen-

tarisk l)estemuier denne til Oprettelsen af et ]\Iusik-

konservatorium i Kjohenhavn og sit Instrument til

det kgl. Kapel, saa vidne disse (niver om en smuk

Tak for al den Glæde, Musikken bar beredet ham, og

en Forvisning om, at hans ædle Insti'ument vil komme

i bedre Hænder, end det har været i hos ham, og vil

l)li\'e aflokket skjonnere Toner, end han havde for-

maaet.

Naar en rig Kjebmand i Midten af forrige Aar-

luindi'ode af Vrede o\'er sin eneste Datters Ægteskab

gjor hende saa godt som arvelos, og — Ira furor

hrevis est — giver sin betydelige Formue til et Pest-

og Galehus, er der ganske vist Metode i den Galskab

;

men den har dog hjulpet paa Tusenders virkelige

Galskab: thi det er det store 8t. Hans Hospital, som
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har rejst sig paa Fuiidaiiioiitet af Clandi Rossets Stif-

telse.

Naar eji stor Godsejer fra det forrige Aarhuii-

drede, som i levende Live efter bedste Evne havde

udpint sine Fæstebønder, testamentarisk sikrer dem

saa store Lettelser og Lempelser, at disses Efter-

kommere ere blevne nogle af Landets mest velhavende

Bonder, saa ti'ænger Sammenhængen mellem disse

Kjendsgjerninger ikke til nogen videre Forklaring.

Naar to gamle Brødre, begge Pebersvende, lige-

ledes i Midten af det forrige Aårhundrede, efterlade

deres anselige Ejendom paa Amagertorv og deres lige

saa anselige Formue til et Hjem for Jomfruer over

35 Aars Alderen, saa sj'nes deri at have ligget Er-

kjendelsen af den Uret, de have begaaet ved ikke selv

at tage to Jomfruer under 35 Aars Alderen til-

ægte; men af den Uret, der er gjort disse to Jom-

fruer, er der fi-emspiret In^ggelige og sorgfiie Hjem

for Hundreder af deres Lige. Og som gode Germaner

have de to Brødre tillige benyttet Lejligheden til at

gjøre lidt Propaganda for Tyskheden, idet det i Fim-

datsen udtiykkelig hedder, at Jomfi'uerne «skulle hore

til eller dog siden soge til Petri Kirke», hvilket denne

har kvitteret for ved med Lapidarski'ift at betegne

Stiftelsens Ejendom som et Monumentum pietatis
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Prfersrnififur. Ou" iiaar ciuloi;' (M1 tbrmiKMidc Student

|);ta sit I)n(UK'j(' 17lM iudivttcr sin store Kjeiuldin i

St. IVdeistra'de til I^oli^vr t'ei' -lointVuer, er det jo

hejst saiidsviiliu't. at han liai' liat't et eUer andet

A [ellemværende mod dointVustanden, seni Jian paa den

Maade liar villet i:;j<»re Bod for.

Af de store Fornuiei", der, navnlig grundede ]iaa

dordejendoni, gaa i Arv fra den ene (Teneration til

den næste, stamme forholds nis faa Legater, og linder

man end flere af Godsaristokratiets bekj endte Navne

knvttede til Legater, saa er det liyppig kun en enkelt

af vedkommende Slægt (Tliott, Sclieel, Moltke, Stampe

0. f.) som har sat Familjen et saadant Mindesmærke,

medens de folgende Slægter hav(» nojets ined den Eet-

tighed at uddele sine Forfædres Legater. Det^ bor

dog her komme i Betragtning, at, naar de, som selv

have erhvervet de store Formuer, faktisk ere langt

mere rundhaandede med at give, saa er det, fordi de

have en Fornæmmelse af, at Formuen er deres egen

— de behove ikke at indhente Nogens Tilladelse eller

Samtykke — medens hine Ijetragte det ved Arv over-

leverede Gods som eji Familie-Ejendom, Grundvolden,

ofte den eneste Støtte for denjies Glans og Betydning.

De betragte sig selv som pro-tempore Forvaltere og

Nydere af denne Herlighed, hvilken de dog fole sig for-
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pligtede til at overlevere den næst Følgende i Ai've-

rækken, om ikke i foroget, saa dog heller ikke i for-

mindsket Omfang. Findes der ikke Livsarvinger eller

nær Beslægtede, saa indti-æde heldigvis de Tilfælde,

hvor man er mindre betænkelig ved at gjøre store Dis-

positioner over de fra Fortiden stammende Formuer

:

Ai behove blot at anfore to mider saadanne Forhold i

den nvere Tid grundede Stiftelser med hoje og ædle

Formaal: «Den hjelmstjerne rosencroneske» og <'Den

rabeu-levetzauske».

Naar det ovenfor er blevet nævnt, at der for-

holdsWs skiiver sig faa Legater fra det rige Adels-

aristokrati, saa svnes dette ikke at stemme med den

Kjendsgjerning, at alle de, nu mere end nogensinde af

Velstand bugnende Stiftelser, som have bevaret Be-

nævnelsen af «Klostre», netop skvlde hint Grodsaristo-

krati deres Oprindelse. Men hertil maa bemærkes, at,

naar disses i Tidernes Lob ophobede Eigdomme ved

Fundatstillæg efterhaanden ere komne mange Per-

soner udenfor Adelsstanden tilgode, saa vare de op-

rindelig kun anlag-te for Medlemmer af deres egen

Stand. Der er det Særegne ved alle disse Stiftelser

at det omti-ent er samtidig, i en og samme Menne-

skealder, nemlig i de første Decennier af det forrige
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Aarhundrcde, at de have set Dagens Las. Dimi addste

at" dem

:

«I)eii thaarupgaardske Stiftelse» ei* fra 1G98

Koskilde Kloster - 101)9

Gisselfeld — — 1701

Odense — — 1717

Vemmetofte — — 1 735

Stovringgaard — — 1735

Det liarboeske Enkefruekloster — 1735

Vallo — — 1737

Estvadgaard — — 1745.

Deraf synes virkelig at fremgaa, at det hoje

Aristokrati, efterat være kommet sig af sin Forskræk-

kelse over den i Aaret 1600 foregaaede Statsomvælt-

ning, og efter omsider at have gjort sig fortrolig med

den Tanke, at de tabte Herligheder og Hojheds-Eet-

tigheder ikke saa snart vilde kunne gjenvindes, at

det da, omtrent samtidig har kastet sig over Op-

rettelsen af disse Klostre, for at holde paa deres

Standsfællers personlige Interesser og navnlig værne

om, at deres adelige Jomfruer i alt Fald ikke af

.Alaiigcl ])aa standsmæssig Subsistens skulde blive

nodsagede til at kaste sig i Borgerskabets Arme. Thi,

naar man undtager det store classenske Fideikommis

fra 1789, som forresten er af meget borgerlig Oprin-



— 12 —

delse, forløber der næsten et Aarhiiudrede, for lignende

Stiftelser atter blive grimdlagte, og det er nu en

ganske anden Aand, der kimdgjor sig som disse Stif-

telsers Formaal. Der er Den lij elmstjerne -rosen-

croneske Stiftelse ft-a 1822 — de sirhrske Legater

af 1850 — det trescliowske Pengefideikomniis fra

1869 — det raben-levetzauske Fond fra 1871 —
Larsens og Hustrus Legat af 1884, de jacobsen-

carlsbergske — lutter Million-Legater — foruden flere

andi'e; og alle disse den nyere Tids Legater, som vel

ogsaa liave medtaget enkelte almindeKge Godgjøren-

lieds-Akter, gaa dog fornemmelig ud paa ved deres rige

Midler at fremme Humanitet, Videnskab og Kunst

tilligemed de i de senere Decennier med stedse sti-

gende Krav optrædende tekniske Interesser. Etatsraad

Jacobsen og Frues Fideikommis fi'a 1883 danner dog-

en Lndtagelse, og staar ganske isoleret blandt den

nyere Tids store Legater. Det uddeles nemlig i ganske

smaa Portioner til begge Parters Slægt i det Leende-

lige — o: indtil i 3die SideKnie.

Et af de senest oprettede Legater skal omtales

mere specielt, fordi det maaske er enestaaende saavel

med Hensyn til sin Størrelse, sin Tilblivelsesmaade

som Testators PersonUghed. Det er det ovenfor nævnte

spaunjerske Legat Yi kjende Alle den ejendommelige
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Tvppt' af den tarveliii-c Skomager, som ikko blev vnl

sin Lcust. nu'ii som muler personlig Forsagelse af Alt

iivad Andre henregne til Livets Cxoder, kun levede for

at lægge Skilling til Skilling og Daler til Daler, og

som naturligvis ikke hlot medbragte særegne E\ ner til

den Trafik, men ogsaa fulgtes af et sært Held. Han,

den kloge Beregner, kom saaledes efterhaanden som

Prioritetshaver i Besiddelse af eu Mængde gamle

Eonner, mod hvis- Bel)oere han forovrig-t ingenlunde

var den liaarde Yært ; mod sig selv var han haardest,

han. i livis Øjne en ordinær Cigar var en utilgivelig

Luxus. Han havde kun ét Maal for Øje: at den

øulddynge, han med saa meget Besvær havde skrabet

sammen, skulde iiaa Værdien af en Afillion Rigsdaler;

han vilde være «Millionær» — og han naaede akkurat

dette Maal — medens Knokkelmanden bankede paa

hans Dor, og de Ørd : «Du Daare, i denne Nat kræves

Din Sjæl af Dig», kunne have lydt for hans Øren: thi

nu blev der ti'avlt paa Hospitalet, hvor han var

bleven indlagi: efter et Fald paa Graden; nu skulde

der jo tages Bestemmelse om hvad der skulde gjøres

med de mans-e Peno-e. Heldi2;vis var det Hæders-

nmnden, daværende Hoj esteretsadvokat Henrichsen,

som kom til — <d den sidste Nattevagi:» — og vej-

ledede ham under dette for Manden, som skulde forlade
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sin Mammon, pinlige Arbejde. Han disponerede, og

disponerede om igjen — syntes altid, det var for

bleget — formindskede de alt vedtagne Poster —
deriblandt et Minimnm til en eneste Slægtning —
og var med Besvær naaet til at tage Bestemmelse

om en Tredjedel af Formnen ; da overraskede Døden

ham ; og saa blev der af de resterende to Tredjedele

gi-midlag-t en vel ordnet og velsignelsesrig Stiftelse for

almennyttige, velgjorende Formaal.

Efter saaledes at have forudskikket nogle almin-

delige Bemærkninger om Legat-Forholdene hertillands,

fi-emdi-aget flere Grupper af Legater og vist Forskj el-

ligheden i de enkelte Grrupper baade med Hensyn til

Legaternes Størrelse, deres Formaal og de formentlige

Motiver, som have kaldet dem tillive, vende vi os nu

til de puggaardske Legater.

Deres Historie og Organisation vil senere blive

fremstillet udforlig; her skulle de nærmest have en

Plads, for at faa fi^emhævet de Særegenheder, hvori

de afvige fi-a de allerfleste andre Legater.

Det er ovenfor blevet nævnt, at et Hovedmotiv

til Oprettelse af Legater, er Barnløshed. Allerede her

se vi de puggaardske Legater indtage en Særstilling;

thi da han allerede 14 Aar for sin Dod stiftede det
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fiirste Lepit pna 20(1,00(1 Kr. , liavdc liaii haade

Bitrii 02: Borneborii, som han (»111 fattede med iiulerlii''

Kjærliglit'd . og i sit Testamente liavde Jiau bestemt

en tilsvarende Sum. den tredje Del af sin Formue, som

han knnde disponere over, til et andet lignende Legat.

Disse to Legater omfatte jo en betydelig Kapital; og

vel var hans Handelshus i livlig Virksomhed, da han

grundede dem; meji ihi hans Formue alligevel ingen-

lunde naaede samtidige Matadorers, og han selv mere

end Nogen havde oplevet de Chancer, Handelsforhold

ere underkastede, kan det ikke nægtes, at det var et

d\l)t Greb i Husets Kasse, han gjorde ved disse Le-

gater.

Andre Legatstiftere — saa godt som alle —
lade forst deres legatariske Bestemmelser ti-æde i

Kraft efter deres Dod, fordi de ilvke ville berove sig

selv Nydelsen af Kapital-Eenten ; og i mange Til-

fælde have de udpeget bestemte Personer, som for

Livstid skulle nvde en Del eller hele Eenten af den

Kapital, som altsaa forst efter disses Dod kan

komme det egentlige Legatformaal tilgode. Dette var

ikke Tilfældet med det forste af Puggaards Legater

— det saakaldte Drengelegat. Han gav strax ved

dets Oprettelse Afkald ])aa Eenten af de legerede

200.00(1 Kr. og, efter at han ha\'de overdraget en Be-
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styrelse, i livilkeii der fandtes flere af lians notable Om-

o-ano-svenner, at tao-e Bestemmelse om denne store Gaves

Anvendelse til «fattige kjebenliavnske Drengeborns

Opdragelse», ti-aadte denne Institution strax i Virk-

somhed. Vel var den egentlige Stvrelse overdragen

hin af ham valgte Bestp-else : men han sj^slede dog

personlig meget med Legatets Anliggender, var ufor-

ti'oden med at fore Tilsvn med Børnene i deres Hjem

02; i Skolen, var ihærdig med efter Konfirmationen at

faa dem anbragt i Haandværkslære og samlede ofte

alle Børnene hos sig baade i Byen og navnlig i sin

skjonne Sommerbolig.

En anden betydelig Afvigelse fra andre Legater

nma ligeledes fi-emhæves. IS'aar der undtages nogle

faa anonyme Legater, saa bære alle andre — de paa

hundrede Kroner ligesaavel (og maaske fi^emfor) de paa

MilUoner — Stifterens Navn. Puggaard vilde der-

imod paa ingen j\[y,ade, at hans Legater maatte bære

hans Navn ; og, naar Bestyrelsen strax efter hans Død

satte sig ud over denne Bestemmelse, er dette et An-

svar, den selv har paataget sig. Han vilde end ikke

betragte den legerede Sum som en afsluttet Kapital;

Enhver kunde træde til med sit Bidrag og dele Æren

med ham.

Da Dreugelegatets VirksomJied var i fuld Orang,
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udvidak' han i't lille, allerede flere Aar tilbage stiftet

Leijat for sin trængende Slægt i Ribe og Omegn,

hvurtVa hans Faders Familie stammede, sati det tillige

blev et stnrre til Opdragelse af fattige I)reiigeborn» i

hin Kgn. analogt med det store kjobenhavnske. ^fen

derefter var det hans Tanke at faa oprettet en lignende

Stiftelse <vfbr kjobenhavnske Pigeborns Opdragelse».

Han henvendte sig endogsaa til Cfrevinde Danner

og havde med hende gjentagne Forhandlinger om, at

hun i dette Ojemed skulde slaa sig sammen med luim.

Disse forte vel ikke til Noget; meji det er dog vist

utvivlsomt, at det var dette hans Liitiativ, som bragte

hende til at give sine syv Millioner den Anvendelse,

de have faaet paa Jægerspris. Da disvse Forhand-

linger med Cxrevinde Danjier mislykkedes, var det,

han besluttede selv at oprette et lignende Legat for

Pigeborn . og i sit Testamente af 2den Juni 1865,

Aaret for han dode, havde han i dette Øjemed dispo-

neret over en Ti'edjedel af den tilbageværende Formue.

Motiverne til disse store Ciodgjorenheds-Akter

ville forklares gjennem en Fremstilling af hans

næsten æventyrlige Livs vigtigste Begivenheder og

en Skildring af Imns lige saa ualmindelige som ejen-

dommelige Personlighed.





Hans Piio-Qraarcls Levned.

..oc>-





Bariicloin og forste Ungdom.

htatsraad, (jrosserer Hans Puggaard l)lev fodt i

k'jobenhavn d. 3dje Sept. 178(S. Hans Fader var en

l^ondeson fra T^ibe ()ni(>gn, var vel begavet, kom i

den daværende Latinskuie, l)Jev dimitteret til Univer-

sitetet, bestod 2den Examen og blev Underkantor ved

Holmens Kirke. Denne halvt ærværdige Stilling maa

ikke have tiltalt Manden ; tlii kort efter 02)ti'æder lian

som Korist ved <Det kgl. Tlieater», særlig udmærkende

sig ved at besorge Hanegalet i «Axel og Valborg»,

hvilket han skal have gjort saa godt, at Oehlen-

sclilæger besværede sig over, at Tilskuerne derved

kom ud af den alvorlige, hojtidelige Stemning.

Med der.ne hans kunstneriske Stilling fulgte al

mulig ydre og indre Misere i Hjemmet; thi han

ha\'de i Medgift med Puggaards Moder faaet G Bom

af hendes foregaaende Ægteskab. Denne talrige Fa-

milie boede i et Baghus i Grronnegade, hvor Pug-
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gaartls forste Erindringer , som lian selv skriver i

nogle Optegnelser om sit Liv, vare <;Fattigclom og

Elendighed*. Han færdedes paa Gaden <.med andre

Gadedrenge*
,
gik ofte sulten i Seng og lod sig en-

gang — Xod brvder alle Love — friste til at rapse en

Sldllingskringie ; lian bekjendte dog sin Svnd for den

stakkels Moder, hvis kjærlige og alvorlige Forma-

ning gjorde et dybt Indtrvk paa ham.

Familiens økonomiske Forhold bedi'edes omsider,

da hans Fader forpagtede den saakaldte Punschesal i

<;Det kgi. Theater» ; Sønnen undgik vel derved Groiine-

gadens Scylla, men kom ind i Punschesalens Cha-

rvbdis. Han maatte nemlig som opvoxende Dreng

hjælpe til ved Opvartningen og den ovrige Forret-

ning, men kom dér i Kast med en Bande uvorne

Drenge fra Balletskolen, og blev derved bekjendt

med alt det Afskvelige, saadanne Fyre kunde prak-

tisere under Anførsel og Vejledning af en Giftsvamp,

som Puggaard senere mindedes med Gru, og som fra

opgaaeiide Balletstjærue avancerede til «vestindisk

Soldat», et Elitekorps, som i den Tid fornemmelig

rekruteredes af Hovedstadens Bærme.

Han følte sig selv som fortabt under Trykket af

alle disse ulyksalige Forhold: en vel kjærlig, men

svag og eftergivende Moder, en opfarende og hidsig
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Fader, der tidligcri' liavdc tiHnMut Aftriicrin' |ia;i cii

MukjældiT, medens l'.oriieiie li'ik sultne i Seng, og

saa det omtalte slette Selskal). han var geraadct i;

men heldigviV kom han saa omsider ind i det endnu

l)lomstreJule von W'estens Institut, livoi- han gik lige

til sin K'ontii'mation, og hvui- den ene af Bestvi'erne,

Jh-entlsti'u |>. tog sig saa kjioiiig af den forladte

Dreng, at denne bestandig med storste Taknemmelig-

hed har minJets ham soin sin Ixednin^smand.

Xæpi)e var han bleven konfirmeret, for lian l)e-

sliittede at ville gjore sig uafhængig af Hjemmet og

soge en Plads ])aa et Handeiskontor for engang at

kunne blive en stor J\j(jl)mand. Har Handelens Gud

tilsmilet den ærgjerrige Yngling sit Bifald, saa forte

han ham til en Begyndelse ogsaa iid paa de knu-

drede, tornede Veje, vel vidende, at det netop er dem,

som sikrest fore til Maalet — per arduct ad astra —

;

og de folgende Blade ville vise, ad hvilke besynder-

lige og besværlige Baner den Kjobmands-Aand, som

hos Puggaard iiaaede lige iid i Fingerspidserne, fik sin

Udvikling, og hvorledes han med utrolige Anstræn-

gelser kæmpede sig frem og ikke hvilede, fVjr han

havde naaet Maalet.



— 24 —

Han sogte altsaa lui Plads paa et Handelskoiitor

;

«ineii», siger han mistrostig, «Iugeii vilde liave mig».

Det liar sagtens været haus Exti'aktion og lians Ydre,

som have arbejdet Imm imod ; thi, hvor mange Cxauge

han end paa sine gamle Dage blev tagen for en engelsk

Lord, er det sands^niligt , efter en yngre Afbildning

af ham at domme, at den tarvelig Idædte, lange, rang-

lede Dreng i Labansalderen ikke har været videre

indtagende. Han opuaaede imidlertid omsider paa

et uegentligt Handelskontor en Plads som Afskriver

hos den meget ansete Dispacheur Langberg, fik ikke

større Lou, end at han med i^od og næppe kunde slaa

sig igjennem, men lærte dér i de 2 Aar, han var der

og ikke bestilte stort Andet end at afskrive Dispacher

fi"a ^lorgen til Aften, den Arbejdsomhed og Udhol-

denhed, som blev ham egen og senere kom ham til-

gode. Da han imidlertid indsaå, at han ved denne Af-

skiiver-Pult ikke vilde blive den store Ejobmand, der

bestandig svævede for ham, opgav han Dispacheuren,

og, medens han atter forgjæves søgte en Plads paa et

wkeligt Haudelskontor, vilde han sikre sig en eventuel

Eeserve - Stilling , hvorfor han forberedte sig til og i

utrolig kort Tid tog Landmaaler-Examen, som han be-

stod med bedste Karakter. Por at fiiste Livet maatte

han dog tage mod en Plads som Kopist paa Prederiks-
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Stillilli;' tMul sviitcs at fja^riic ham fra det tilsigtede

iiU'rkaiitili' Maal, vai' det doi;- netop den, som direkte,

Skridt tor Skridt, fnrte liam ind i Mereiirs Arme. Ved

Siden af A'aM'kets Koiitorforretiiiiiger, sum ikke vaiv til

at leve af, heiiTndto lian selvstaMidig med ganske smaa

Komniissioiier for deji Ene eller deji Anden, og disse

voxede i Omfang paa Grund af den Punktlighed, livor-

nied eiilner Ordre blev udtVirt. 11 an var allerede den-

gang om sig paa alle mulige Mander. Da Tsenkrann-

inerne under Kontinental-Afspærringen ikkt' kunde faa

Knive og Gafler fra England, og Frederiksværk ikke

kunde præstere Alt, hvad der begjæredes, kj(tbte han,

der soin en af Kontorets egne Folk vel nod nogen

Begunstigelse, hvad han kunde faa, og solgte det

med Fordel til hine. Da Frederiksværk brugte meget

Staal, som ordineredes fra en Kjobmand AVeber i

ScliAvelm am Khein, skaffede han sig i Forvejen

Underretning hos Fabrikmesteren om, naar og hvilke

Ordrer der vilde blive givet, for at Weber kunde holde

Alt parat; for denne Tjeneste fik han en lille Provision

og var stolt over denne sin forste Korrespondance.

De hvppige Rejser fi-a Kontoret i Amaliegade

til Frederiksværk med inii-en finere Eefordrin«;- end

\'ajrkets egen Transportvogn, medførte mangfoldige
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siiinn ])rivate Kommissioner, og at han derude gjorde

sig bemærket og velset ogsaa af A^ærkets Inspektor,

Oberst Tsclierning (Fader til Martsministeren),

derom vidner det nu folgende helt nye og betvdnings-

fulde Afsnit af hans Liv.

Der var nemlig betroet Tsclierning en politisk

Mission til Sverrig; han skulde sondere Stemningen

og virke for Frederik d. G te s Valg til Tronfølger;

men for at skjule dette hemmelige Ærende maatte det

se ud, som om han i Egenskab af Inspektor ved Fre-

deriksværk skulde berejse Sverrig og Norge i den Hen-

sig"t at gjore sig bekjendt med disses Jærnværker og

Fabrikker. Til dette ganske æventjTlige Togt valgte

Tsclierning som sin betroede Sekretær den unge

Kontorist Puggaard. Han mødte ham paa et opgivet

Sted i Fredensborg; derfra kjorte de om Natten til

Helsingør og næste Morgen tidlig med Tsl)aad til Hel-

singborg. Det gik over Carlshamn til Carlskrona, hvor

de Eej sende blev meget feterede af Flaadeus Admi-

raler og Omegnens Adel; ja, Tsclierning maatte

endog bestille Puggaard en Selskabsdragt, for at han

kunde begaa sig. Derfra afsendtes Chiffer-Depecher

med Oplvsninger om de politiske Forhold, Krigsskibene

samt Somandskabets og G-aruisonernes Styrke paa de

forskjellige Steder; de Eejsende folte sig stadig fulgte
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Chainpau-no dvv cml lulslodes paa Oberstens Sekretær,

holdt han doix tivt med sin llciniuelighed og var til-

svnrhideiidc kiiii nptVldt af tVederiksvæi'kskc -hcrii-

liitcresser. Nnglen til ('liilTrr-Dcpcchrriic lia\(le et

lige saa sikkci't som skjult (ijcininested indciitni'

Foret i Olx'rsteiis Pelskrave.

^laii tro imidlertid ikke, at den unge Diplo-

mat noget Ujeblik glemte, han var Kjobmand; hvor

der var mindste Lejlighed dertil, kjobte og solgte

han, og, da de efter nogen Tids Ophold i Stockholm

i;ik til Verniland, hvor Jærnværkerne for Alvor blev

undersogte, og derfra over Kongsvinger vare komne

til Christiania, vare hans i Kjobenhavn laante 100

Daler blevne mer end fordoblede.

Dette kom ham tilgode, da de paa Hjemrejsen

standsede ved Groteborg. I dettes Skjærgaard, ved

^^ingf), havde Englænderne nemlig store Oplag af

Kolonial- og Manufakturvarer, som solgtes for Spot-

])ris. Under det Afspærrings-System, som Napoleon

havde paabudt, var der stor Eisiko ved at kjobe disse

Varer: men da de følelige Tab, dette medførte, ikke

itlot rammede England som Produktions- og Import-

stedet, men ogsaa de Lande, som ikke kunde undvære

de engelske Produkter, havde Indførsel og Forhånd-
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ling af disse Varer jo ikke det ulovlige og odiose

Skin, soiii det under andre Forhold unægtelig vilde

have haft Da al Handel i den Tid standsede og der

var Brist paa de uundværligste Artikler, havde Ee-

geringeii derfor ogsaa paabudt Toldstederiie at se

gjennem EingTe med deuue Handel. Den unge Kjob-

mand var modig. Ved Vingø kjobte hau Mousséliner

og andre fine Manufakturvarer, fik dem uskadt fort

o'iennem HeLsin2;or 02: sol2;te dem med ulivre Fordel.

Held gjor deu Modige forvoven. Han for nu stadig

fi-em og tilbage mellem Guteborg og Helsingør; men,

da han engang gjorde det altfor grovt, blev hele Stad-

sen taget fra ham og hau selv idømt saa høj en Mulkt,

at han vilde have mistet Alt. hvad han ejede, hvis ikke

den engelske Konsul Fe n av i c k havde interveneret

for ham, saa hau slap for Mulkten og fik de beslag-

lagte Varer udleveret mod at betale den sædYanli2;e

Told — hvilket jo noksom godtgjor Eegeringens An-

skuelse om Tilladeligheden af dette Brud paa de

napoleonske Magtsprogs Love.

Han befæstede og udvidede den ved Gøteborg

begyndte Handel og kom derved i Beroring med den

sammesteds stationerede engelske Flaade, hvis Ad-

miral, Sir James Saumarez, tilstod ham adskillige

Licencer, til hvis Benvttelse hau havde faaet den
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danske Kcgrriii^-s Tilhulrlsr. \'ril disse FoiTetiiiiiger

tjente han mange Penge; men de niedferte ogsaa en

uafbrudt Fa'rden tillands ug tilvands. Ihiii inrestod

personlig alt Kjnl) og Salg, fulgte si'lv med Ivxpditeii

og Ini])orten, og, da alle Handelsforhold vare i en op-

lost Tilstand 02: de normale Handels- ^^srt/^efr traadte i

Baggrunden for et sauve qiii peut, medforte dette mang-

foldige Transaktioner, hvor det kom an paa at være

snarraadig og træde op med Mod og Bestemthed.

At han alt deno-ano-, nogle 02: h-xe Aar gammel,

havde dokumejiteret sin Evne til at klare sig i en

snæver Vending, derom vidne flere Kjendsgjerninger;.

her kun et enkelt Exempel: C. Hage og H. Krenkel

i Stege havde a Conto meta med P. Cos ter ladet

Fregatten <:Diana» med Provisioner og Lærredsvarer

til St. Croix, som led af stor- Mangel paa disse Sager.

Med en RetuÆagt af Sukker vilde denne Expedition

have givet et stort Udbvtte. Men saa hed det sig,

hvad der var saa hy])pigt i den Tid, at Kaptainen

ikke havde kunnet finde Kanalen og paa Grund af

haardt ^'ejr havde maattet tv ind til Axendal, hvor

der neto]) var et Firma, som var bekjendt for at være

meget velvilligt til at tage sig af den Slags Aifærer.

Puggaard blev opfordret til at rejse til Arendal for

at i)aase Interessenternes Tarv, og han kom akkurat
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tidsnok til at forhindre Skibets Losning. Han afgav

Soforklåringer og Protester, livis rette Form han hel-

digvis havde lært hos Langberg, og han fik om-

sider hele Sagen lul af det arendalske Firmas Hænder

og bjærget hvad der kunde bjærges.

Derpaa folger atter en temmelig æventyrlig

Periode, der foregaar dels i London, dels i Hamborg,

som de Danske, Hanseaterne, Franskmændene under

Davoust og Eusserne under Tettenborn afvex-

lende besatte.

I de]i flygtelige Vinter 1812 gik han paa en

engelsk Postkutter fra Vingo til Harwich, og paa

denne Eejse gav Skibets Besætning i de 3 Lger, de

vare nndervejs, ikke Franskmændene paa de russiske

Stepper Noget efter i Lidelser; Havet var hele Tiden

saa oprort, at Ingen paa Skibet havde trot at faa Land

at se igjen. Men man naaede dog omsider Harwich, og

Puggaard gik strax derpaa til London. Han havde

nemlig faaet Tilladelse til at udfore 100,000 ft Kaffe

til Kjobenhavn ; men, da det Hus i London, paa hvilket

han medbragte Yexler, var falleret, kort for han kom,

maatte han skrive til Trassenten om nye Vexler. Paa

dette fi'emmede Marked kronedes hans Debut med stort

Held. Istedeiifor rolig at vente, til de nve Yexler vare

ankomne, kjobte han, dokumenteret med de protesterede



- ;n —

\'('\l('r. i Ldlu-r ;if tiv M;i;iii('(l('r det stoiv Kvimtuin

Kaffe: mcii. inden Terminen \ar ndlelicii. havde lian

allei'ede selut det med .")!) ri'dceilts Avance, da ^leskovs

r»rand havde tVemkahlt en plndseliu' Stiu'nini;".

Han hiev heh' dcniie \'inter i l.diidoii, hoede

nieii-et tarvelii;-, men henvtteile liver Dai;' til at .li'jorc

liekjendtskaher med Kjehma'nd ug aiibofalo sig som

dt'ivs fremtidige Kemmissieiia'i'. Hvad der ikke hiot

hjalj) ham liertil , men ogsaa til at gjmv ham Op-

ImhK't hchagvligt. vai' det l^ekjendtskah. han dér

stiftede med den danske, daværende Aiiditnr, senere

Miuisterresident Bille, sum opholdt sig dér i et Re-

gerings-Anliggende. Sammen med ham rejste han

ved Foraårets Begyndidse Ira llarwieh med en engelsk

Postkutter foi'el el )ig til Helgoland, for derfra at be-

nytte et gunstigt (»jehlik til at komme til Jrlainhorg.

Hellei' ikke ileiiiie lille Ivejse forloh nden Hindi'inger,

da de under den hollandske Krst bleve jagede af en

formentlig fransk Kaper, til stor Skræk for nogle om-

bordværende Tyskere, som, hvis Forudsætningen liavde

været rigtig, ikke vilde have undgaaet fransk Fangen-

skab; men heldigvis viste Sammenstodet omsider, at

den formodede franske Fjende var et engelsk Krigsskib.

Fra Helgoland kom de ombord paa en Blanke-

neser-Evert, hvis Da-k luignede af Fisk, der skulde
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fores til Hamborg, medens alle Passagererne vare

stuvede sammen i Lasten. De slap heldig forbi de af

Fraiiskmiendene besatte Poster, men vilde sikkert ved

Gliickstadt være blevne standsede af den danske Offi-

cer, som kom ombord for at undersoge Fartøjet, livis

denne ikke — formodentlig fordi der netop dengang

var Omslag i den danske Politik — liavde vist den

Konduite for lutter Fisk slet ikke at faa Øje paa

Passagererne.

De to Landsmænd bleve indlogerede i et Hotel

ved Jungiernstieg, livor de russiske Kosakker bivu-

akerede, medens Davoust liavde trulvket sig tilbage

til AVillielmsburg og Harburg, truende med Bom-

bardement o«- Bvens Indtao'else ved Storm. Dao-en

efter lød ogsaa de franske Kanoners Torden fi-a AA^il-

lielmsburg, og da Bombardementet begyndte den paa-

folgende Xat, flygtede Alt, livad der kunde flvgte, til

Altona — Puggaard og Bille ligeledes tilfods, efter-

ladende deres Bagage i Hotellet. Spaserende i Al-

tonas Hovedgade Palmal, mødte de Billes Broder

Micliael, dansk Søofficer, som havde været i fransk

Tjeneste og yrv kommen til Altona fra Vliessingen.

Det var et uventet og glædeligt Mode for de to

Brodre, og de tilbragte tre minderige Dage sammen i

Altona. Paa en af disse fulgte de nogle danske Eegi-
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incnttT tii llaiiiltur<;-, ug de skulde iiu i Fuiviiiiig

med Elisserne fordrive de Fnuiske.

Denne lille krin'sliistoriske Episode, (h^v jd ikke,

har Xoget med Handel at ujnre, er bleven hei'ort

for at vise alt tiet ^Eveiitvrlige og Farlige, der var

saa godt som uadskilleligt fra Pnggaanl })aa lians

forste Bane. men ogsaa for at kunne tilfnje et lille per-

sonligt Træk, der er saa ejendommeligt for ham, og

som Læseren vil gjenfinde luider lignende Skikkelser

i hans senere Levnedslob.

Hamborg var erklæret i Belejringstilstand, og

Altena vilde komme til at dele dens Skæbne med Hensyn

til rivndring o. s. v., hvis den maatte overgive sig,

hvilket hvert Ojeblik kunde ventes. At opholde sig dér

henger var ikke raadeligt, hvorfor deEejsende bestilte

Extrapost til Pinneberg. Men Puggaard vilde ikke lade

sin i Hotellet ved Jungfernstieg efterladte Bagage i Stik-

ken. Med den ene Billes trekantede Hat paa Hovedet

og Sabel ved Siden, og den anden Billes tomme Porte-

folje under Ai-meu, kjorer han uden Videre ind i Ham-

borg, hvor han ved den forste hanseatiske Borgervagt

udgiver sig for Kurér fra den danske Kommandant i

Altona og siger, han har vigtige Depecher til den

danske Chargé d'Affaires i Hamborg. Vagtkomman-

doren ti'or ham og medgiver ham to Borgersoldater
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til Beskyttelse. Efter mange Opliolcl og med stort

Besvær iiaår lian omsider Gesandtens Hus; men

denne var flygtet, efterladende sin Legationssekretær

C 1 a u s ew i t z , den senere Notarius publ. i Kj obenkavn

,

som var forbavset over lians Dristiglied ved at vove

sig ind i den belejrede Bj. At redde Bagagen vilde

være umuligt; — lian saavel som Postillon og

Heste vilde uden Videre blive tagne til Skansearbejde.

Den eneste Tjeneste, lian kunde vise liani, var at

eskortere liani tilbage til Altona, livilket han, ifort

sin Konsulats-Uniform og medGreneralTettenborns

Geueralpas, med JSTod og næppe kunde udfore, da de

ved ethvert Gadehj orne bleve anholdte af den be-

væbnede hanseatiske Pøbel, som udtomte sig i For-

bandelser over «die verfluchten Da.uen».

Bille og Puggaard rejste saa ufortovet til Kjo-

benhavn, og — Bagagen kom vii-kelig omsider, efterat

Davoust havde indtaget Byen uden at plyndre den.
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Selvstændig Kjobiiiand.-.

Vi liavc nu i nog'le Aar t'ulut ilcii unge Jason

paa hans ævcjitvrlii;!' Fart efter det gyldne Skind,

— lige fra den Tid, lv(^i)isteii paa Frederiksværks

Kontor for o^en Kei^-ning falbod Knive og Gafler til

Isenkræmmerne, og til lians krigslistige og opsigtvæk-

kende Indtog i det belejrede Hamborg for at redde sin

Kejsekotfert. Hjemkommen til Kjobenliavn slog liaii

sig nu forelobig til Eo, idet han d. 8de April 1813

fik Borgerskab som Grosserer og etablerede en lille

Kommissionsliandel. Hele Apparatet var et Værelse

i Borsgade som Kontor med et tilstedende lille,

morkt Euni som Sovekammer. Handelsgjenstandene

vare smaa Baadladninger med Brædder fra Frederiks-

liald, Sild fra Bergen og smaa Forraad af Vin, Kognak

og Eom, som solgtes paa Flasker. Men, da Firmaet

H. Puggaard dengang ikke havde den Vægt og Klang,

lian senere skaffede det, søgte han iviig efter at komme

i Forbindelse med et respekteret Handelshus og an-

modede sin tilkommende Hustrus Farbroder J.F. Hage,

et anset men forretningslost Firma, om at maatte over-
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tao-e dette. Det syntes i Begyndelsen at skulle

lykkes; men Firmaets Ejer trak sig tilbage og opfor-

drede derimod Puggaard til at associere sig med

hans Søstersøn, den tidligere nævnte P. C os ter, som

havde været i Hages Forretning paa St. Croix og

formentlig vilde væ^re et godt Ivompagniskal). Dette

viste sig dog snart at være en Illusion, og efter flere

Aars daarligt Makkerskab, i hvilket Puggaard var

det aktive, driftige, C oster det passive, indolente Ele-

ment, trængtes denne efterhaanden ud, og Kompagni-

skabet hævedes under gj ensidige Beskyldninger om

Fonu'ettelse — hvis sande Forhold det nu ikke er

let at gjennemskue.

Har Puggaard ti'oMgen været hensynslos mod

denne Kompagnon, saa vendte Bladet sig under det

følgende Kompagniskab.

Xu gik Forretningerne, som man efter det hidtil-

værende Kjondskab til Puggaard kan slutte sig til, med

idelige Eej ser, til Trods for Aarstid, Vind og Vejr, i den

Hensigt at skaffe Forbindelser og Ordrer. Han var den

Forste, som efter Krigens Tilendebringelse berej ste Øster-

søen og erhvervede sig gode Forbindelser i Pommern og

Mecklenborg. Den tidligere omtalte lille Vinforretning

udvidedes til Forskrivning af Bordeaux-Vine , som

under den langvarige Krig havde været savnede. Da
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han var saa lu'ldig, at den daværende Iiidenrigs-

iiiinisterEostMikraii tz syntes godt om denne Buket,

skaffede dette ham ikke ahMio mange Knuder, in<'n

inaaske et sivreget Tillidslivei'v , idet lian hlev ud-

nævnt til den ene Overbringer af (.U'W LMen Halvdel af

det 3" o engelske Laan, som skulde sendes til J^oiulun.

At dette styrkede lians tidligere knyttede londonske

Forbindelser, er en Selvfolge.

Efter alle disse ihærdige Forberedelser skulde

man tro, at den af ham li-rundlati'te Forretnins; maatte

kunne — saa at sige — gaa af sig selv. Men man

inaa ta«:e de daværende fortvivlede Forhold med i Be-

regning. Den langvarige, uafbrudte evropæiske Krig

havde jo vendt op og ned paa samt rystet og losnet

alle Forhold ; Landets Penge vare i den usleste Forfat-

ning, Statsbankerotten stod for Doren, og af de storste

Handelshuse faldt det ene over det andet. A^el liragte

de mange Handelsforbindelser, lian havde knyttet paa

sine Rejser, god Fortjeneste; men mange have dog

sikkert ogsaa bragt Tab; thi han var ofte i den

storste Forlegenhed og havde ikke let ved at skjule

den. Han nmatte derfor vedblive med at hænge i ])aa

den gamle Maade — det vil sige: ikke unde sig Fred

eller Eo, men idelig være paa Farten for at spejde

efter Bytte. Der var jo liverken Jærnbane, Tele-
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o-raf eller Telefon, ineii to Gange om Ugen en sovnig

llamborgerpost ; Haudelsberetninger i Aviserne vare

i liine liderlige saa primitive som de politiske Efter-

retninger, hvor man engang i vSliitningen af Maaneden

læste en kort Notits om, at der d. 18de Juni 1815 havde

staaet et stort Slag ved Waterloo, en lille By i Belgien.

Under saadanne Forhold var der for en driftig Kjeb-

mand ikke Andet at gjore end idelig personlig at

være paafærde, og det var han fremfor Nogen.

Endnu et Par Exempler herpaa! En Ladning

Kul kom fi-a NeT\'castle med Skibet «Providence», Kapt.

James Benson. Det havde haft en overordentlig

hurtig Eej se og bragte ham den private Meddelelse fra

Armstrong k Co., at det var sikkert, de engelske

Havne vilde bUve aabnede for fremmede Kornvarer.

Han lossede uden Ophold, fi^agtede Skibet til Danzig

og gik selv med silde om Efteraaret. Her, hvor Ingen

kjendte Noget til hin Efterretning om de engelske

Havnes Aabning, laa en Overflodighed af Hvede til

nominelle Priser. Han xMe med Et være l)leven en

rig Mand, hvis han paa 3 Maaneder havde kjøbt Alt,

hvad der blev ham tilbudt: men, sin Grundsætniiig

tro : aldrig at lægge storre Brod op, end man kan bage,

indskrænkede han sig til at kjobe hvad <;Providence»

kunde rumme, sejlede derpaa med den forste Ladning,
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sum kom til Eiiii'land, oc; solo-h* don mod iniinadolic;

Fordol. Ku passrmt g;jordo han i l)anzig Jjokjoiidtskal)

og Oli Jilli' FoiTotning mod Kapt. Francis lo Bas

af Jorsoy, og* denne Aft'æro lob saa heldig af, at den

sonort' aal)iiodo ham ot iiuHiriiigoiulo Ilandolsmarkod

paa Jersey og (luonisey.

Næste Foraar erfarede lian ved en Expres fra

l\oii>iil l-'onwiok, at Briggen «Dundas», ladet med

I )omerara-Sukker og Eoni, tilligemed flere andre Skibe

paa Grnnd af Modvind laa under Kullen. Øjeblikkelig

rejser han til Helsingor, og ved Daggiy gaar han ud

i en Sejlbaad for at finde cl)imdas». Han naar sit

Maal og faar den hele Ladning i Konsignation. Det var

lians forste Kolonialladning, som senere efterfulgtes af

mange og storre. Skibet var fra Ciuernsey, hvor han

da alt var godt kjendt og blev det end mere, da han

i 011 Eiekke af Aar hvor Tinter berejste disse Øer.

Da det engang mere end nogensinde kneb for

ham, ventedes en russisk Flaade til Kjobenhavn for

at proviantere. Han gik hver Dag paa Toldboden for,

oin muligt, at være der ved Flaadens Ankomst, og

hans Udholdenhed lykkedes over al Forventning. Han

var der netop, da Kapt. Doctoroff landede med sine

Officerer ; han giver sig strax i Kast med dem, og, da de

heldigvis forstod lidt Engelsk, kunde en Forhandling
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strax komme igang, som fortsattes og tilendebragtes

ved en Frokost i lians eget Hjem. Den Forretning

fyldte ikke blot lians tomme Kasse med blanke Dukater,

men Eusserne bleve saa vel beliandlede, at den næste

russiske Eskadi'es Chef Kapt. L a z a r e f f efter D o c t o -

roffs Anbefaling ligeledes henvendte sig til Puggaard,

skjont begge Eskadrene natnrligvis vare adresserede

andensteds lien fra Petersborg, den forste til Good,

Kainals & Co. , den anden til Waagepeterseu;

men Puggaard A^ar kommen dem Begge veliForkjobet.

Som Slutning i dette Afsnit af lians Handelsliv

endnu en Affære, lian havde paa den O, hvor

«man lever kristelig og nærer sig af Vrag». En

preussisk Galease med en Ladning fi^a Jersey til Pug-

gaard og Ham bro strandede i Begyndelsen af T}'-

verne i December paa Læso. Puggaard rejste uop-

holdelig derover for at redde sine Venners ikke

assurerede Varer; men Bjærgerne havde allerede be-

mæg"tiget sig saa Meget af Skibets Ladning, som de

paastod tilkom dem i Bjærgeløn. Han forte nu en

Kamp mod Bjærgerne, som vel endte med, at de blev

tvungne til at udlevere den bjærgede Ladning og at

modtage Bjærgeløn efter Taxation, men den maa have

været haard; thi Bjærgerne truede ham paa Livet, og

saavel Præsten som Toldemliedsmændene holdt med
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(lem, nuxlons don retsindige Ijandfoged var en gammel,

svag Mand. Efter tbrudgaaet Bekjendtgj oreise i

svenske og jydske Aviser holdt Puggaard Auktion

over de bjærgede Varer og reddede saaledes hvad

han kunde. ^Icii lielo den Kampagne varede en

stneng N'intermaaiicil, som han og de Kjidx'iv, der

havde indfumlet sig, maattc till)ringv i smaa Hytter

ved Sti'andcn. Ku omstændelig Beretning til (leneral-

toldkammeret om de skammelige Misbrug, som gik i

Svang paa Læso, havde vel en bedre Ordning til

Folffe, men skaffede ham natnrliiivis l)itre Uvenner

i Toldpersonalet.

Efterat hans Handelsforretning i omtrent et De-

cennium havde haft den ovenfor beskrevne urolige

Karakter og var foregaaet under idelige, mojsommelige

Eejser samt under ofte vexlejide okonomiske Forhold,

beg^nidte Kornliaudelen at blive Hovedsagen og under

alle Omstændigheder den, som omsider gjorde Huset

stort og rigt.

Den begjaidte ligesom Kommissionshandelen i

sin Tid meget smaat. Han kjobte selv paa Torve-

dagene af Bonderne og smaa Partier Hvede fra Ski-

bene ved Stranden ; disse lagdes op paa hans første

Loft i daværende An cker s Gaard paa Kristianshavn.

Senere benyttede han Mæglere til saadamie Indkjob.
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Hveden sendtes til Mollerne paa Jersey og Guernsey

og efterfulg-tes stadig af storre Ordrer. Han indførte

en Eensemaskine og Yindliarpe fra Griles i London.

efter hvilke flere l^yggedes her i Landet. Da Handelen

paa England nu stadig tiltog, niaatte han ogsaa udvide

sit Lidkjobsomraade; med de nævnte Eensemaskiner

paa Vognen berejste han Provinserne, og, kunde han

ikke faa sine Folk til at betjene dem ordentlig, stod

han selv paa Lofterne og harpede Kornet. Han var

ligeledes forst paafærde med at indføre Chevalierbyg

02: svær enffelsk Havre, som han lod komme fra

London og uddelte til L^lsæd, forst paa nogle Herre-

gaarde : senere dp-kede han di'Ui selv paa de til

hans Ejendom ved Ordrupskrat horende Jorder og

filv saaledes disse Kornsoi-ter solgt som Saakorn til

andre Landmænd.

Med Greneraltoldkammeret stod han stadig paa

Krigsfod, da han idelig besværede det med Andra-

gender og Forestillinger om Xedsættelse af Told- og

Skibsafgifter samt Opmudring af de for storre Skibe

utilgængelige Bulværker. Det hoje Kollegium lagde

disse Andragender paa Hylden. Han henvendte sig

da til Grosserer-Societetet og enkelte storre Kjob-

niænd om at støtte hans Andragender; det Svar,

han fik. at det vel kun var for hans es-en Fordels



43

SkyKl, han knui mcil disse Aiidragviidcr, ])nssode

saa aldeles til den Tids naive og bornerte Tienke-

niaade. Men forbloffe lod Puggaard sig aldrig. Han

gik u}) til Frederik d. Ote, satte Kongen ind i Forhol-

dene og besværede sig over Kollegiets iitilbniiigc

Freinfierd, hvilket havde til Fnlge, at det niaatte gjøre

Indherctiiiiig til Kongen om disse Sager. Puggaard

havde tilsidst den Satisfaktion, der jo gavnede Han-

delsstanden lige saa meget som ham selv, at Ud-

forselstolden af saltede Provisioner, Smor og Skibs-

brod rent blev afskaffet — (andre Steder gives der

Præmier for saadan Udforsel) — at Transittolden af

fremmede Sukkere blev nedsat, og at der foretoges

lidt Opmudring ved Bulværkeriie.

Hans Handel, jiavnlig paa England, udvidedes

og befæstedes stadig mer og mer; hans JTus nod An-

seelse og Tillid, og han var i bestandig Forbindelse med

de storste Huse i Hamborg, Holland og England ; han

anslog selv sin Formue omtrent paa den Tid, da han

oprettede den Filial i Nakskov, som senere vil blive

omtalt, til «nogle Tender Guld-. Man erindre, at

Betegnelsen «en Tonde Guld», der betjder et hundred

tusend Rigsdaler, dengang næsten havde samme

Klang og A^ægt som Det, man nu kalder en Million.
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I det folgende Afsnit af lians Handelsfærd er

der en Familie, livis samtlige Medlemmer paa for-

skjellig Maade blive knyttede til lians Forretning og

personlige Forliold. Det er Familien Hage, hans Hu-

strus Slægt — navnlig hendes meget begavede

Brødre — der kom tiJ at spille en fremragende Eolle

i den folgende Halvdel af hans Liv.

Det skal have været Handelsforhold, som forte

ham ind i den ansete og afholdte Kjobmand Christo-

pher Hages Hus i Stege, fra hvilket han, der allerede

dengang var hvad man i en vis Forstand kalder et godt

Parti, i Aaret 18 16 hjemforte som sin Brnd den ældste

Datter Bolettie Hage (fodtl798), vistnok som Folge

af hendes Forældres kraftige Paavirkuing. Hnii

var en begavet, dannet og indtagende Pige i sin- fej

-

reste Ungdom; han nærede en inderlig Kj ærlighed til

og Beundring for lieiide, og han bevarede disse Følelser

til sit Livs Ende. Hvorvidt hun gjengjældte dem,

vil senere blive berørt; men under alle Omstæn-

digheder var hans Kj ærlighed til hende Udgangs-

punktet for al den Velvilje, han viste hele hendes

Slægt. Hans gjæstfiie Hus var til alle Tider et

Hjem for den, selv da det var smaat og tarveligi;;

og der er Ingen i den talrige Familie, som ikke
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paa L'ii c'lk'i- aiuk'U Maade har nydt (n)dt af lians

Velstand 02: Volviljo.

Han kom allerede snart til at give praktiske

Beviser lierpaa. Da Svigerfaderen i Stege, under de

\anskelige Handels- og Pengeforliold i Begyndelsen

af Tyvcriic, ved sin altfor store Godmodighed og God-

troenhed blev sat i en saadan Forlegenhed, at lian

var en Konkurs meget nær, tog Puggaard sig med

hetydelig Iver af hans Sager og opnaaede efter store

Anstrængelser, der trak hen et Par Aar, omsider en

Akkord med hans Kreditorer. Men endda vilde Huset,

trods Puggaards vedvarende Støtte og Forskud, næppe

have kunnet holde sig, end sige gjenvinde sin Anseelse,

hvis ikke C. Hages tredje Son Alfred, der da kun

var en Snes Aar gammel (fodt 1803), havde taget

]ilagten og udfoldet en o^•erordentlig Energi, hvor-

ved han i faa Aar fik Husets Soliditet gjenoprettet.

Medens eu ældre Broders, Emil Hages, meget mis-

lykkede Forsog paa at oprette et stort Kornhus i

^'ordingborg og Xæstved, med Side-Etablissementer

i Korsor og Præsto, sikkert havde voldet Puggaard

mange Ubehageligheder og kostet ham mange Penge,

da Alt havde været baseret paa hans Stotte og For-

skud, saa var hans Tillid til Alfred Hages Kjol)-

mands-Dv£,d:i2;hed derimod voxet saa meget ved Det,
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liaii havde udrettet i Stege, at lian satte liam til Be-

styrer af en Filial af lians eget Hns, som lian opret-

tede i Nakskov.

Da Puggaard forinden havde taget Alfred Hage

med paa Eejser tilPonimern, Meckleuborg og London,

hvor han indforte ham hos Handelshusets Venner;

da han igjennem det engelske Konsulat i Helsingør

havde faaet ham udnævnt til engelsk Vicekonsul ; og,

da det var Puggaards Forbindelser, Penge og Kredit,

som dannede Grundvolden for denne Forretning,

kunde den begynde under de heldigste Auspicier.

I en halv Snes Aar udfoldede Alfred Hage da

nu i jSTakskov sine lietydelige Handel sevner og sin

hele ungdommelige Energi, og han skabte en stor For-

retning, hvorigjennem næsten alt det Korn, Laaland

kunde udfore, afskibedes til England. Men i samme

Forhold, som denne Filials Forretning og Betydning-

tiltog, opstod der ogsaa Kollisioner mellem Husets

Chef og Filialens Bestyrer. Den Kontrakt, ved

hvilken deres indbyrdes Forhold og Udbyttets For-

deling strax fra Begyndelsen af skulde have været

ordnet og fastslaaet, kom aldrig i Stand, men blev

udsat fra Tid til Tid, og der opnaaedes ikke Andet

end den Usikkerhed, der laa i halve mundtlige Af-

taler med Forbehold om senere Kontraktsbestemmelser.
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Dt.' stadif^v l'bchagi'liii'lR'dci', dci' vaiv en Foluv heraf,

l)i-agte omsider Puggaard til at ujorc Alfred Hage

det Forslag at optage ham som lv(im|)ai;ii(iii i hans eget

Firma. Saa var der jo kun ('ii fieUes Iiitei-esse for dem

Begge, da Xakskov-][iiset derved vilde gaa ind under

Ilovedfirniaet, og saa maatte jo enhver Anledning til

fremtidige Kollisioner hlive fjærnet — mente lian.

I 1841 blev denne Kontrakt sluttet; Alfred

Hage flyttede til Kjohonhavn, og Filialen i Nakskov

overdroges til lians yngste Broder Christopher

Hage, som bestyrede den til sin Dod, og under hvem

den ogsaa vedblev at være en glimrende Forretning.

Men det viste sig snart, at den gamle Læder-

flaske og den unge Vin ikke passede sammen, og

dette Kompagniskab medforte efterhaanden en person-

lig Tilsidesættelse, i hvilken Puggaard som Den, der

dog havde grundlagt Huset og dets Velstand, havde

ondt ved at finde sig.

Men paa den anden Side maa det erkj endes,

at Alfred Hage under de nye og store Forhold

fik en vid Tumleplads for sine betydelige og af

Alle anerkj endte Handelsevner , saa at de Aar, i

hvilke han factisk var Enehersker i Huset, med

Hensyn til Forretnings-Omfang og Udbytte blev

dettes Glansperiode. Saavel Udførsel som Indforsel
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vare i stadig Stigning, og der var Tidspunkter, paa

hvilke Forretningens Omfang efter vore Forhold var

kolossalt. Indførslen bestod i Kaffe, Sukker og andre

Kolouiah'arer, Udforsien væseiitlig i Korn. Med saa

betydelige engelske Huse som H. & J. Johnston & C o.

oo- John Johnson &Son iLondon— med Hudson,

Bousfield&Co. i Leeds — Berry, Henderson Å:Co.,

og ]\[axwell Brothers i Leith; — med A. F. Å:E.

Maxwell i Liverpool stod H. Puggaard & Co. i stadig

Yexehirkning. Ved de to førstnævnte Huses Mellem-

komst traadte det i Forbindelse med Londons storste

Bryggere og Maltgj orere, som gav dem overordent-

lig store Ordrer paa Byg til illimiterede Priser:

og ]ned mange store Huse i Xordfraukrig , Holland

og Belgien havde de desuden Forbindelser, der vare

knyttede ved Puggaards tidligere Eejser til disse

Steder. — Med Hens^m til Indforsien var H. Puir-

gaard &: Co. et af de forste Handelshuse, der med

Forstand og Fordel benyttede de Lempelser, som

Plakat af 2 7de Marts 1844 indrømmede den oversøiske

Skibsfai-t og Handel, nemlig Afslag af 25 "^o paa

Sundtold, Told og andre Afgifter, saafremt en vis Del

af Skibets Lacbiing ved Afsejlingen havde bestaaet

i danske Produkter.

En enkelt Forretning skal særlig her omtales,
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ik^f fordi lU-ii iiidbrai,^«' Huset ^tur Fordi-l — den

medfurte tvæitiinod iio<i:et Tab — men fordi den var eu

meget fortjenstlig pati'iotisk Handling, der dog af en

stor Del Samtidige ikke blev erkjendt deifor, men

tvæitimod benyttet til at kaste Had paa Huset og den

Mand. hvis Xavn det bar. r»a Hosten i 1846. især

Kugliosten, havde været daarlig, og hverken Kjob-

mænd eller Bagere havde sorget for tilsti'ækkelig

Forsyning i Efteraaret, steg Brodpriserne i Beg\ni-

delsen af Aaret 1847 til en uhort Hojde, og her var

hen paa Foraaret virkelig Fare for Brodmangel, ifald

der ikke snait kom betydelig Tilforsel. En Del af

Pressen, især Oppositionsbladet cKjobenha^Tispostenv,

der lededes af J.R Griine, raabte hojt paa Udforsels-

forbud. Men heldigvis vare baade Kong Christian d.

8de og hans foniemste økonomiske Eaadgiver. Told-

kammerets Chef, C. A. Blulime, saa oplyste og for-

standige Mænd. at de mdsaa, hint Forslag var

taabeligt, fordi det uodveudig maatte bidrage til at

standse Indforsel af Eug. hvortil vi mest af Alt

trængte. Denne Eegeringens Stemning benyttede Al-

fred Hage til, da her fattedes Skibsrum, at foreslaa

Kegeringen at udlaane til private Handelshuse nogle

af Flaadens ubrugte Skibe, for at disse kunde hente

Rug eller Rugmel i Kronstadt eller Petersborg, hvor

4
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mail vidste, der lienlaa store Masser heraf. Dette

Forslag gik Kongen ind paa, og Fregatten «Bellona»

blev rustet «en flute» og overladt til H. Puggaard & Co.

Med Husets tilkommende Clief Eud o lph Puggaard

ombord, gik Fregatten til Kronstadt og kom tilbage, fuldt

ladet med Eugmel i Maatter; men imidlei-tid var der

ogsaa indføl-t Eug fra nærmere liggende Steder, Brod-

priserne vare faldne, og Bagerne foretrak andet Mel

for det russiske, hvorfor en Del af Ladningen maatte

sælges med Tab. Men, ligesom den uvidende Hob

paa Steder, hvor Kolera er udbrudt, har forfulgt Læ-

gerne, der vovede deres Liv for at bekæmpe den.

saaledes blev Huset H. Puggaard & Co., der havde

vovet sin Kapital for at bringe Landet Brød, da dette

begyndte at fattes, istedenfor at takkes for sit Offer,

tvæi-timod beskvidt for at have liidfort Kornmangelen,

og den gamle Puggaard, der ikke havde haft det

Mindste med den Sag at gjore, blev under Smæde-

navnet «Kornpuger» forfulgi: i Smudsblade, paa Gader

og i Sti-æder.

Foruden sin store Ind- og LWorselshandel drev

Huset, under Hages Hen-edomme, tillige Bankier-

Forretninger med de erhvervede Kapitaler og kom

derved allerede tidlig, som Panthaver, i Besiddelse

af svenske Landejendomme. En af disse, Zirekøping
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I Skaaiic, toi;- A. Hage senore som sin personlige

Part for hvad den stod Huset i, medens Puggaard,

under Trykket af en for Imm pinlig Tildragelse, blev

foranlediget til ved Auktion at tilegne sig en anden

ligeledes af Huset behæftet Ejendom, Hjuleberg i

Halland, for at kuiiiif overdrage den til sin yngste

Son, Dr. pliil. Chi'istdphcr Puggaard. Ihm kjubtes

efter dennes I)<h1 af Broderen Rudolph Puggaard,

der, ligesom hin, har anvendt betydelige Summer paa

den. ikke blot ved rationelle Jordforbedringer, men

navnlig ogsaa ved omfattende og kostbare Bygge-

foretagender. Disse to Ejendomme nævnes kun, fordi

Puggaard ansaa sig som brostholden, og vist ogsaa

var det, ved at blive Besidder af sidstnævnte Ejen-

dom; og at der er Sandsv'nlighed for, A. Hage i

det gi\Tie Forhold kan have handlet mere som Kjob-

mand end som Svoger og Ven, skal ikke benægtes.

Det Forhold mellem de to Svogre, der alt havde frem-

budt saa mange Vanskeligheder, dengang den ene sad

i Nakskov som underordnet Deltager og den anden

som Hovedfinnaets Chef i Kjobenhavu, blev hverken

bedi"e eller inderligere, efter at de vare blevne Kom-

pagnoner. De vare Begge hensynsløse og egeiu-aa-

dige Naturer, som ikke taalte Nogen over sig eller

ved Siden af sig; og at under saadanne Forhold
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Pug-gaard, som tiliiied ved sine livppige og lange

Eejser til Italien, blev fremmed for Forretningernes

Gang og Beskaffenhed, maatte vige for den Yngre,

som ved Evner og Energi var liam langt overlegen,

og saaledes efterhaanden trængtes ud af den aktiAT

Stvrelse, var et natuiiigt, men for Puggaard altid

pinligt Forhold. Hans ældste Son, Eudolph, som fra

Eoskilde latinske Skole var bleven dimitteret til Uni-

versitetet og derefter havde faaet sin merkantile Ud-

dannelse hos Sch^^^artz i Hamborg, De Li s le i

London og Morbroderen i Nakskov, blev vel ogsaa

optagen i Faderens Fii^ma; men dette medforte ikke

nogen synderlig Forandiing i dennes till3agetrængte

StilKng paa Kontoret, da Sonnen sluttede sig til sin

overlegne Læremester. Dette svntes jo forresten

ogsaa at vidne om, at den Gamle virkelig var bleven

for gammel, men at det gik ham som saa Mange:

de have ondt ved selv at erkjende det.

Hans Stilling paa Kontoret var sandelig ogsaa

alt Andet end misundelsesværdig. Hans Besøg blev

derfor sjældnere og kortere. Han kom af og til,

syntes glad ved at hore et venligi: Goddag — tav

og sukkede, naar han ikke hørte det — bragte Fod-

varme-Apparaterne i Orden — tog Kassebogen — lod



til at furdylii' sii;- i den — heste i nogle Aviser —
tei;- sin Hat og Stok — og gik sin Vej.

^fod alle disse Ærgrelser havde lian et ])rohat

Middel, som jo t'orovrigt ikke staar til Knhvers

Eaadighed : han i'ejste til Italien. Dette var for

hani det forjættede Land. At indaande d(>ts milde

r.iift, varme sig i dets Sol, være bon ramanide med

Thorvaldsen, feteres af de danske Kunstnere, agere

^læeenas paa den gamle, originale Mæcenas' klas-

siske Enemærker — det var noget helt Andet end at

gaa hjemme som Skumpelskud.

111.

Hjemiiiet og Privatlivet.

Puggaards Hjem har i en Række af Aar, for

han ret kom i Skuddet, vist været tarveligt nok.

Hvor smaat han begyndte med et Værelse og en Alkove

i Bursgaden, er ovenfor omtalt Som gift Mand drog

han ind i en lille fjerde Sals Lejlighed i Kronprins-

essegade og flyttede deifi-a til en gammel Brygger-

gaard i St. Kongensgade ; det var tarvelige, men

altid gjæstfi'ie jljem. Allerede det forste Aar efter
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sit Giftermaal liavcle han til Sommerbolig lejet et

lille Hus i Buddiiige, og de følgende syv Aar boede

lian paa Trougaarden ved Foiiunen. Han gik tidlig

om Morgenen ind til sin Forretiiing og kom forst

sent om Aftenen lijem, og, da der for dem, som ikke

selv havde Ekvipage, i de Tider ikke gaves anden

Befordring til saa afsides liggende Steder end Apost-

lenes, viser dette, at han var — hvad han vedblev at

være til det Sidste — en nti'ættelig Fodgænger. Men

det egentlige, bekj endte puggaardske Hjem, det, han

gi'undede, da han var bleven en velhavende Mand i

en stor Forretning, fandtes i hans egen Ejendom i St.

Kongensgade, hvor han boede til sin Dod.

Dette var et overmaade smukt og smagfuldt ud-

styret Hj'em, hvor ]nan forgjæves søgte de sædvanlige

Eigmands Attiibuter, men hvor man strax følte, at

Kunst her var hjemme og holdtes højt i Ære. Alle

Værelser vare prvdede med Malerier, ikke over-

læssede eller sammenpakkede, men smagfuldt ord-

nede, lutter fortrinlige Sager af vore egne og frem-

mede Kunstnere. I de senere Aar blev denne ud-

søgte SamUng forøget med nogle store, af Kiichler

kopierede Billeder efter Eaphael og Perugiuo.

Hvor vare disse Værelsers Udseende og Udstvrelse

forskjellige fi-a den Smag, som i de senere Aar mere og
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UM'Vv ii^jnr sii;" ^mivldciulr i //i lidiitc /•o/rr-SaloiU'r, oi;- sum

i;a;n' ml paa ved I Kt'rUrsselsi' at stille sin Velstand

til Skue og at la'gge en forkjcrlet, blodagtig Smag-

for Daiivn. Lvs og; Luft ere derved blevne som l)and-

lyste, medens en Udrensning af Stuv med lide dens

mikrobe Verden er bleven en limiliglied. Brvsseler-

tæpper paa Gulvene kunne nuomstundei- kun til-

stedes som Underlag for tyrkiske og persiske, tomme-

tykke, blode Tæpper. Dore og Vinduer ere lukkede

med Portierer og Gardiner af svære, folderige Stoffer

:

selv den uundgaaelige, af Gardinerne indsnævrede

lille Vinduelysning er dæmpet ved broderede Forhæng.

Stole og Sofaer ere saa lave og blode, som om de, paa

orientalsk Vis, kun vare for dem, som ligge eller sidde

paa Hug. Ethvert horizontalt Plan er overfyldt med

en Uendelighed af Xipssager. Paa Væggene hænge

ikke blot svære, forgyldte Rammer med Skilderiei-

ved Siden af orientalske Draperier, men disse samme

VtX'gge maa ogsaa afgive Plads til en Opstilling af mo-

derne Husgeraadssager af Glas og Porcellæn eller gam-

meldags af Messing, Kobber og Desl. A^ærelsets H jor-

ner skjules af kolossale Buketter, sammensatte af torrede

Palmeblade, afblegede eller farvede Græsarter, Judas-

penge, Muskedoimere, Paafuglefjer og udfoldede japaj le-

siske Vifter. Med Undtagelse af nogle hensygnende Pal-
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mer findes hverken Blomster eller andre levende Plan-

ter: saadanue kunne nemlig ikke tiives uden Lvs og

Luft: Beboerne kunne det bedre, nemlig, naar en lille

Mindelse om atmosfærisk Luft bliver gjort ukj endelig

ved en passende Tilsætning afVervæne eller Patcliouli.

Man kan ikke let tænke sig en større Modsæt-

ning i Smagen fi'a en saadan moderne Salon og til

den, der raadede i det puggaardske Hjem; den sva-

rede vel omti'eut til den Forskjel, der var mellem

Cleopatras Grnoceum, hvor Cæsar og Antonius laa

for hendes Todder, og — Cornelias Atrium. — I

Puggaards Sal var Alt lyst og let, og der hvilede

ligesom en klassisk Aand over hele Eummet. Thor-

valdsens Alexander - Tog dannede Frisen under det

pompejiansk dekorerede Loft. Gfardiner saavel som

Stole- og Sofabeti'æk vare af Ivsegul Silke og med gule

og blaa smalle AgTam^aner; de vovede sig næppe

fi'em foran Vinduerne, men dækkede folderigt Væggen

mellem disse. Stolene og den lange Sofa langs Bag-

væggen vare efter ponipejianske Monsti^e. Over So-

faen hang Thorvaldsens legemsstore Poiti-æt, malet af

Eckersberg. Under dette var der efter Fru Puggaards

Dod blevet anbragt et skjuut og stemningsfuldt Mar-

mor-Basrelief af Jerichau, forestillende hende i siddende

Stilling: nu staar det, indfattet i en Granit-Obelisk
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ved Ilendes og- Puggaards (irav ])aa Ilolniriis Kirke-

gaard. Salens Sidevægge vai'e prvdede med tire

lige store i smalle Kammer indfattede, italienske

Landskabsbilleder. Lysela-onen var en smal, guld-

bronzeret Ring, sum var l)aMvr af en Krans af Vox-

lys. Under den stod et rundt Marmerliord ; <iulv-

tæ])])e og Væggenes Dekoration vare lyse, i fin Har-

moni med det Øvrige.

Sommerboligen ^Skovgaard > laa i de skjon-

neste Omgivelser umiddelbart op til Ordrups Krat.

Oprindelig havde den været en anselig Bondegaard,

som Frederik d. O te havde kjobt og ladet omdanne

til Fru Dannemand. Den saakaldte Stuelænge var

bleven ombygget til en to Etagers Villa i italiensk Stil,

og at Bondehaven med et til stodende lille Skovparti var

kommen under en Slotsgartners Behandling, kjendtes

paa det smagfulde Anlæg, de sjældne Plænetræei- og

de udsogte Frugtti'æer, som vel forst i Puggaards Tid

have kunnet vise sig i hele deres Skjonhed og Fylde.

(.)gsaa her paa «Skovgaard» havde den i Familien raa-

dende Kunstsans sat sine Mærker. Ved at man gj en-

nembrod Loftet, blev Spisesalen omdannet til eji Kuppel-

sal, og alle de smaa Thorvaldsens Amoriner, som vare

indmurede imder Kuppelen, have ikke let kunnet flagTe

jover et mere elegant og gjæstfi'it Spisebord. I et pom-
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pejiaiisk Sidekabiuet saas de tre Gratiers store Marmor-

gruppe, og i Haven var der bygget et særligt lille Lyst-

hus for deu beromte Antik: deji skjonue Yngling, som

trækker en Torn ud af Foden. — Xatur og Kunst i

Forening havde frembragt noget ualmindelig Skjont af

den gamle Bondegaard, og, da der ikke voxede Gfræs

paa den Yej, som føi*te til det gjæstfrie Hus, Wl Min-

det om dette længe bevares som en Gjenklang fra

svuncbie lykkelige Dage.

Der er vel ikke engang Nogen af dem, for hvem

disse her skildrede Forhold ere fremmede, som kan

antage, at den Mand, vi som Dreng saå lobe om i

Gfroimegade — som senere var behjælpelig ved Op-

vai-tningen paa Theati'ets Punschesal — i 2 Aar

sad og renski'ev Dispacher — var i en underordnet

Stilling paa et Fabrikskontor — og saa i en Eække

af Aar tumlede sig omkring og kæmpede som Faa

for at naa en Stilling som Kjobmand — at han

skulde have været Den, fra hvem hin fine, kunst-

neriske Smag, der bredte sig ud over hele Huset, var

udgaaet. Nej — det var det sandelig heller ikke, og

derfor laa det ogsaa nær at spejde efter Hustruen.

Ja, det var liendes Værk og hendes Aand, der hA^ilede

over Hjemmet — det Hjem, H. X. Clausen i sin

]Mindetale over hende betegnede som «hendes Verden,
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fonli liuii vidst(> at drage en Verden ind i det, og som

hun smykkede med ædel Sans, sindrig Hu og kunst-

nerisk Haand.

lluii var. som tidligere anfort, ældste Datter af

Kj'djnuind Cliristt>i)lier Hage i Stege og Søster til

de ligeledes omtalte Bro^i'e. Ogsaa liiiii lia\Tle, ligesom

de, faaet et rigelig aandeligt Pund, som hos hende

navnlig gik i Ketning af en udpræget Kunstsans og

tint udviklet Smag. Hun var dertil meget dannet,

af en blid Karakter, god og venlig mod Enhver.

Hun var af Middelhøjde, fint og spinkelt bj^gget,

ret smuk, følte sig mest tiltalt af et stille, indadvendt

Liv og tilbragte sine lykkeligste Timer med Pensel

og Palet foran Staffeliet eller i Samliv med Datidens

frenu-agende Kunstnere, na^nilig vore mest bekjendte

^lalcre.

Puggaard var, i Modsætning til hende, stor og

kraftig bygget, knokkelstærk, med grove, ikke videre

ædle Træk : men Tidens Tand afgnavede lidt efter lidt

mange af de ydi'e Ujævnheder, og, da den ved samme

Lejlighed kronragede hans Isse og afblegede de oprin-

delig rodlige Haar, saa han med Aarene kom til at bære

en smukt formet Solvki-ans paa Hovedet, gav dette ham,

allerede længe for Gammelmands-Alderen, et vist ær-

værdigt og imponerende Ydre. Hans Mangel paa Dan-
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iielse, som Ingen erkjendte og beklagede mere end han

selv, — lians slette Omgang i Borneaarene, — hans

bevægede og urolige Ungdomsliv, — alle de Kampe

og bratte Overgange, der fra et lavt Samfundslag,

fi-a hvilket han medbragte Erindringer om Fattigdom

og Elendighed, omsider forte ham op til Millionærens

Tinde, — alt Dette havde sat tydelige Mærker i hele

hans indre Væsen, som derved havde faaet en sær,

afstikkende og uharmonisk Karakter.

Han, der i enhver Henseende førte Hus som Eig-

mand — foruden den elegante Ekvipage holdtes to

Eideheste — han, som paa enhver af de mange ita-

lienske Eejser oste ud i Tusendvis, og som, foruden

anden storartet Godgjørenhed, anvendte hele Formuer

til Legater, han var uklædelig paaholdende, naar det

drejede sig om Smaaskillinger. Der var ikke den

Dag, hvor denne Mare ikke pinte ham, og hans ide-

lige Kniberi med Drikkepenge paa Eejserne var Kge

saa mange Skyer og morke Pletter paa den italienske

blaa Himmel. Dog ikke alene med smaa Skillinger,

ogsaa med storre ! Han kunde saaledes ofte i det

Uendelige prutte om Prisen. I et Silke-Magasin

i Lyon gjorde han det saa længe og saa fordrings-

fuldt, at Butiks-Damen o-auske konsterneret vendte

sig om og sagde: «iZ a de raplomb, ce monsieur, lå!»
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Haji havde — som man liyppii;- ser dot lios en

adfmadc man, der véd, at hvad lian vv skvklei- han

alene sig selv — megen Selvtillid og Selvfolelse; men

den ytrede sig hos ham som en ofte stodende Hen-

srnsloshod.

Uagtet han personlig var Kenligheden sch- —
et koldt Morc-enhad Imrte til Dagens Onlen — o^- i

Selskaber sædvanlig var ])assende klædt, tog han

ellers ikke mindste Hensyn til sin Paaklæ'dning, og der

var flere af hans Klædningsst^'kkej", som fik Lov til at

opnaa en ntill)orlig hoj Alder. Man kunde let komme

til at ynke den gamle, tarvelige Mand, med de smukke,

hvide Haar under den elendige, gamle Sti'aahat ; men

naar man saå ham avislæsende paa Gaden, ikke se til

Nogen, ikke gaa afVejen for Nogen, kom man dog snart

paa det Eene med, at det alligevel ikke kunde være Ar-

mod, som trykkede ham. Da han sædvanlig gik med en

Slurk Vand i Munden, holdt han ikke af at tiltales paa

Gaden, da han jo saa forst maatte skille sig ved Slurken,

hvilket selvfolgeHg ofte medfoi-te komiske Situationer.

En mere respektabel Ytring af hans llensyus-

loshed var hans totale Eingeagt for Persons-Anseelse.

Da han engang i et Tolch'eform-Anliggende var til

Audiens hos Christian d. 8de, og den stive Staaen

foran Kongen generede ham, gav han sig under Sam-
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talen uden videre til at gaa frem og tilbage, og inden

taa Øjeblikke saå man Kongen liolde Skridt med ham

paa denne Vandring.

Vilde man imidlertid blot lade sig lede af disse

sære og ingenlunde elsk^^ærdige Træk, fik man ikke

noget sandt Billede af ham ; tlii der var Dybder i hans

Sind, som gjemte mange smukke Egenskaber, og

disse maatte man have Indblik i, hvis man vilde be-

dømme ham retfærdig. Han var saaledes en trofast

Ven. Det lyste frem af den Glæde, med hvilken haii

altid i sit Hus modtog enhver Buden eller Ubuden.

Det var jo et meget selskabeligt Hjem; men der har

aldrig været serveret en Middag, som smagte af

«Zweckessen». Dér var ikke, som i saa mange andre

velhavende Huse, et nyt Eepertoire for hvert Aar;

men det var altid de gamle, bekjendte Ansigter, man

saå — Slægt og Venner — og blandt de Sidste

mange Graahaarede, som fra deres unge Dage havde

været knyttede til Huset.

Han var sandelig ingen Skaaltaler; alligevel

kunde man ved hver en Middag hos ham gjøre Kge

saa sikker Eegning paa en Skaal «for vore fi'a-

værende Venner», som paa god Mad og fin Vin i

Overflødighed, men — en tarvelig Cigar efter Bordet.

Det var nu hans selskabelige Særhed, mod hvilken



- 63 —

(rjæstei-iu' tlertbi' i)lrj(Hl(' at tage deivs Forlioklsrcii-Icr.

Han var meget fredsommelig-, talte aldrig ondt om

Folk, yppede aldi'ig Strid, gik heller af Ncjcii og

sogte at jævne, hvor han kunde. Man niaa tage

Fiirhold og Folk. som de ere- var hans jævnlige Miiiid-

Ineld: kun. naar Nogen ved enhver Lejlighed sogte at

træede ham paa Tæerne, vai- han sær nok til ikke at

ville tinde sig deri.

Frem for Alt nærede han en inderlig Kjæ'i-lighed

til sin Hustru: han bar hende paa Hænderne, han be-

undrede hende, og det var saa meget mere rorende,

som hun ikke har set sig istand til at nære lig-

nende Folelser for ham. Ja, En eller Anden har sik-

kert allerede haft det Sporgsmaal paa Læberne : «Hvor

kunde de To dog passe sammen ?> Det gjorde de heller

ikke; les confrastes se chcrchent, mais ils ne s'accor-

dent pas. Kunde der saaledes ikke være nogen en-

fente cordiale i dette Ægteskab, saa var deres Samliv

alligevel præget af Fred og Ro, og der er Ligen, som

Jiogeusinde i deres huslige Liv har oplevet Det, man

kalder en «Scene», Da hun var en fornuftig og

dannet Kvinde, af blid Karakter, var det ogsaa umu-

ligt iVndet, end at hun i alt Fald maatte være o])fvldt

af taknemmelige og venlige Folelser for ham. Hun

maatte mindes Alt, hvad han havde gjort for hendes
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Familie, lige fra hendes Forældre til hendes yngste

Broder. Medens hiui foruden en ugift Soster havde

en anden, der var gift under meget beskedne Forhold

paa den jj'dske Hede, sad hun selv omgiven af Eigdom

og Velvære ; hun kunde, fritagen for alle husmoderlige

Pligter, i enliver Henseende pleje sine særlige Inter-

esser og faa sit Hjem indi'ettet og sin Omgangskreds

udvalgt efter sin Smag; og disse hendes Omgangs-

venner følte hendes Mand sig ogsaa hendragen til.

Thi, hvor ringe hans Medgift af kunstnerisk Sans

end havde været, kom han dog efterhaanden paa-

faldende godt med. I sit elegante Hjem og dets ud-

valgte Kreds bevægede han sig med en Lethed og

Ugenerthed, som om han fra Barnsben ikke havde

kjendt Andet

Han elskede sine Born med en Faders fulde

Kjærlighed, og, med sin egen elendige Barndom for

Øje, vilde han bringe ethvert Offer for deres Yel,

skjønt han jo til sin Sorg mærkede og vedblivende

fik at føle, at deres Hj ærter hang ved Moderens. Han

havde under sine mange Ophold i England faaet høje

Tanker om den engelske Børneopdragelse og navn-

lig dennes Evne til at vække religiøse Følelser hos

Børnene, og det var derfor hans Ønske, at hans to

Sønner skulde opckages i England. Dette modsatte
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lunis Hustru sig dog; det kom til et Koiuproinis, ifnlgo

hvilket de sendtes til Koskilde, hvur hendes Broder

Johannes Hage var OverhiMvr ved den latinske

Skole, fra hvilken de bleve dimitterede til Tiiivei--

sitetet Den eneste Datter forblev naturligvis i lljrm-

met, under Moderens Ojne.

Gjæstfi'ihed var, som alt oftere hemrt uadskiliig

fra det puggaardske Hus, selv da Holig og Kvne

vare meget begrænsede. Der blev ikke blot ofte ind-

budt flange, men det var ogsaa et af de Steder,

hvor man kom af sig selv, og kom hyppig, fordi

man ftdte sig velkommen. En af de mange pug-

gaardske Ugenertheder var. at han ofte aldeles

improviseret bad Folk hjem til Middag, hvilket satte

Kokkenet i stor Forlegenhed, da det med Rette

gjorde gjældende, at det dog itide maatte vide, om

det skulde have Mad til 10 eller 20 Personer. Især

om Sommeren var man altid belavet paa Besog af

Venner, og, kunde det en Sundag hændes, at dei-

henad Middagstid ikke svutes at komme Nogen, gik

Puggaard helt utaal modig O]) paa Ordrupshoj for at

spejde efter dem.

I denne Omgangskreds vare Kujistnere, jiavnlig

Malere, i overvejende Majoritet; med Thorvaldsen

og Eckersberg i Spidsen færdedes her Mars tr and,
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Constantin Hansen, Ernst Mejer, Petzlioldt,

C.A.Jensen, Eoed, Sonne, Bindesboll, Bissen,

Freund o. fl. ; desuden Familierne Collin, H. N.

Clausen, Brondsted, Svane, lians niangeaarige

Medarbejder Herfortli o. fl. Andre. Over denne

Grjæstfrilied lyste et lige saa smukt som sjældent

Skjær: der var aldrig Tale om (Ij ensidighed ,
som

ellers i mange selskabelige Huse spiller saa stor en

Eolle, at der holdes Kontrol med den. De fleste af

Familiens Omgangsvenner vare ikke stillede saaledes,

at de kunde «gjøre Gjengjæld», og Husets Frue mod-

tog saa godt som aldrig nogen Indbydelse.

Efter hendes Dod fik Hjemmets Selskabelighed

en mere blandet Karakter. Svigersønnen Orla Leh-

mann trak en Del politiske Elementer til Huset, og,

da Puggaard i nogle Aar som Folketingsmand re-

præsenterede Eibe, kunde han tilvisse ikke gjore sig

gjaeldende i Folketingssalen, men derimod gjorde

han megen Gavn ved nu ogsaa at udstrække sin

Gjæstfrihed til politiske Formaals Tjeneste. Det var

ingenlunde kun Tingets Honoratiores eller ét Partis

Tilhængere, han indbod til sine hyppige Middage;

men selv Den, der staar over Partierne, kunde ikke

gjore et mere skj ensomt Valg end han, og mange
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IKilitiskt' ^ItKlsa'tninp'r civ vist IjK'vir' iidja'vncdc iiihr

/locuh/ ved hans Pxtrd.

Kil aiidcii smuk Side hus li;im. Iivur ( i'prstlVilifd

og (Todc^ji •renhed rakte hiiiaiKh'ii Ilaandcn, visto sii;- ved,

at han ]taa i\v\v ^iaadcr tog sig af unge Studeivnde,

ikki' liliit ved at aabne sin Puiiu'. nicii ogsaa sit Hus for

dem. -log kan hidc en ;if dem. en K'ipcnscr — dem,

han altid havde en særJig Interesse for — der sum

nvba2:t Student kom i lians Hus, og; som er Garnisons-~ "o
kirkens nuværende Sognepræst Schou shoe, selv for-

tælle derom:

«Da jeg i 1858 blev Student, fik jeg strax Ind-

iu'delse til at besoge hans Hus, og i eji Eække af

Aar, lige til lians Dod, vai' jeg en regelmæssig — som

oftest ugentlig — Gjæst hos liani. Det vai- i Heglen

om Torsdagen, at jeg spiste dér sammen med flere

andre unge Mennesker, Studerende af forskjellige

Fakulteter. Om Sommeren gav vi Mode paa «Skov-

gaard», om A'interen i Store Kongensgade. Jeg er

ham O"' hans Hus, hvor Frk. Juliane He£>'er var

en meget elskværdig Værtinde, sæ^rdeles taknemmelig

og skylder det en ikke uvæsentlig Del af hvad jeg

vil kalde min Udvikling i almindelig Dannelse. For

'11 ung, fremmed, genert, jydsk Stiidcnt var det af

overordentlig Betydning gjenin'm en Aarrække at

5*
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komme i et saadaiit Hus. Jeg traf dér Kunstnere

(Bissen, Eoed, Sonne, Marstrand, Freund o.fl.).

Videnskabsmænd, f. Ex. H. N. Clausen, og navn-

lig Politikere. Af disse Sidste var det ikke blot de

berømte, som kom der om Torsdagen (jeg tænker her

navnlig paa Orla Lelimanji, H. Hage, Ploug,

Klein og fl.); men ogsaa de menige, Gaardmænd og

Husmænd af Bondepartiet, kom der meget, og det er

min Overbevisning, at disse mange smaa (der var

sjælden over 10 å 12 tilbords) Middage i Puggaards

Hus vare et Led af Betydning for det Samnimenliold

til Pællesarbejde, der trods Partiernes Modsætning

dog fandt Sted i liine Aar (1858—1863). Puggaard

var en livlig Vært; uden egentKg at være «gemvt-

lig», var ban i Besiddelse af et vist tort Lune; skjont

ban aldrig sagde Meget ved Bordet, forstod ban dog

at vedligeholde en baade alvorlig og opromt Tone, og

jeg er vis paa, at alle hans Gjæster altid befandt

sig ^'el. Efter Bordet tog han sig ikke meget af dem,

og man forsvandt i Eegien tidlig. Det folger af sig

selv, at Samtalerne vexlede med Selskabet og at snart

Kunst, snart Politik udgjorde Hovedæmnet. Hvad

Puggaard ;\Tidede at tale om, var hans Eejser og

navnlig hans forskjellige Ophold i Italien. — I et

specielt Eorhold kom jeg til ham ved det skandina-
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viske StiuloiittTiiUKlc i 1S()L\ hvor jci;- i liiiiis Hus i

St. Kongensgade var A'iccviLMt for jioglc svenske og

norske Gjæster. Jeg vandt navnlig hans Ifjierte ved.

at de mig tilstaaede Pengemidler sJog til : tlii IktIui-

havde han et skarpt Uje. Jeg har f. Ex. Imrt ham

})rutti' med en Skomager, der forlangte 24 Skilling

for en Lap paa en Stovle, hvilket Puggaard fandt

var for Meget ; men i de samme Dage — ja, maaske

samme Dag ;— var det at han undei-tegnede det ene

af Gavebrevene paa 100,000 Egdl.

Min Opfattelse af Puggaard lilev i Aarenes Lob

den, at han, som alle selfmade Mænd, liaxde bestemte

og let iojnefaldeude Begrænsninger for sin Synskreds,

og at han- tillige var Handelsmand lige til Finger-

spidserne, hvorfor han stundum kunde fi-emsætte Be-

ti'agtninger, der for Folk, som stode udejifor denne

specielle Side af Livet, kunde tage sig underlig nok

ud; men tillige, at han i det Hele og Store var en

gi-undhounet Karakter og et godt Menneske med et

aabent Øje for de ringere stillede Klassers Xnd, som

han gjærne, saa vidt det stod til Inun, vilde afhjælpe.

Der var tillige i hans Natur en Trofasthed, som bragte

ham til at holde ud overfor dem, han engang havde

besyndt med at antage sig, paa samme Tid som der
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inaaske kuiide være Haardlied over for dem, han

endnu iklce havde lært at have Tillid til.:

Med et Par Ord ojn en anden af disse Torsdags-

Gjæster vil dette Afsnit om Puggaards Hjem og haus

Gjæstfrihed passende kunne afsluttes. Det er Stu-

denten Eas mus Daugaard, der var Son af en Enke

i Eibe, og hvem Puggaard tog sig faderlig af og satte

i den derværende Latinskole, hvorfra han blev dimit-

teret til Universitetet. Ankommen til Kjobenhavn

1)lev han strax «Torsdagsgjæst», men allerede kort efter

optagen i Puggaards eget Hus. Da han havde taget

anden Examen, viste der sig Tegn til Brystsvaghed,

og i Haab om en heldig Indflvdelse paa hans Helbred,

tog Puggaard ham med paa sin næste Eejse til Italien,

i hvilken Frøkenerne Heger og Hutzen ligeledes

deltog. Haabet opfjddtes ikke; i de folgende Aar

greb Ondet mere om sig. Han plejedes paa det Om-

hyggeligste i sin Vel gj ørers Hus, og forst, da der fra

anden Kant l)lev rejst Indvendinger herimod af Piygt

for Smitte, indlagdes han paa Prederiks Hospital,

hvor han omsider endte sine Dage. At Moderen var

hos sin Son ved Slutningen af hans Liv, sorgede Pug-

gaard ligeledes for.

Medens Prk. Heger sad ved den unge Mands

Dødsleje, og Feberheden var l^rændende, fantaserede
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liaii (HU Kugle, som svivvctlc oinkriui;' li;im; oix da

han tillio-o troede at se Piigpiard luiTinc si>;-, ivjstc

lian sin- phidseliii' Dp i StMigvii oi;' udlirnd: Il('r

koinmcr Puggaard — luk Dnivn Imjt op fiu- liaiu!»

Det var omtrent haus sidste Ord — samme hag

dode hau.

IV.

Italienske Rejser.

Puggaards italienske Rejser danne et sær-

ligt Afsnit af lians Liv. Hans forste Handelsperiode

gik jo, som ovenfor vi'st, næsten oj) i lutter Eejser,

ubekvemme og farefulde, for at erhverve og vedlige-

holde Handelsforbindelser; men, da Handelshuset saa

var vel konsolideret, tog han Erstatning for alle hine

Rejsers Besværligheder ved i en lang Række af Aar,

ja, til henimod sit Livs Afslutning, at aflægge

meget hyppige og flere (iarjge usædvanlig lange

i^esog i Hesperidernes skjonne Egne. Det har sikkert

været hans Hustrus Kuustsajis, som fra Begyndelsen

af vakte Længsel efter at læ^re Italien og dets Kunst-

skatte at kjende: han var vel let at lokke og gav

meget Mere end blot Midlerne til hendes Duskes Op-
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nemlig adskillige Besværligheder; men han overvandt

dem med Lethed ved sin store Eej se-Erfaring og ved

at være vant til selv at tage fat med, hvis det be-

hovedes; han gjorde Eejsekurér og Tjenerskab over-

flødig. Men han selv fik ogsaa snart Smag paa

deime Slags Eej ser, der jo vare saa forskjellige fi'a

de eneste, han havde kjendt, naar han ved Yinter-

tider tnmlede om i Kanalen, Kattegattet, Nordsoen

og Østersøen. Den ene Eejse fulgte snart paa den

anden, og saaledes gik det fi-eindeles ; han fik Blod

paa Tanden, og det italienske Blod frister mere end

noget andet.

1 den første Eejse deltog en Søster og en Broder

af Kru Puggaard; den gik kun til Schweiz, den

næste derimod til Italien, og dér blev Familien

næsten et helt xVar. Datteren var med, og senere,

under Forældrenes Ophold i Neapel, stødte den ældste

Son til.

Den derpaa følgende Eej ses Maal var ligeledes

Italien, og en ældre Veninde af Fruen var indbuden

til at tage Del i den; men den blev afbrudt allerede

ved Cassel. Et Uheld ved Vognen gjorde, at Ven-

inden, som allerede da havde faaet mer end Nok af

det, vilde hjem igjen, og da man ikke kunde lade
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(k'ii n,'l(li'(' Ihiiuc rejse alene, \ai' liele l-'aiiiilieii saa

clskværd i <:• at opi;-ive sin egen IMthigt tur at Inlge

hende tilbaiiv til Danmark.

Paa deii næste liejse, i hvilken saa\c| 1 lat-

teren som don vngste Smi ch'lteg. ii(l\ide(h's I^ejse-

phmen til Sicilien, hvor Familien i tiere Maaneder

beboede en Villa ved Catania. Paa Tilbagevejen

gjordes et længere Ophold i Sorrent, hvor Datteren

blev forlovet med Orla Lehmann, som sandsynlig-

vis havde indfundet sig dér ad Iiuc.

Efter sin Hustrus Dod foretog Puggaaiil endnu

en Familierejse til Italien, men denne (rang under

triste Forhold. Hans brystsyge Datter skulde til-

bringe en Vinter i Pisa, og der syntes at være op-

naaet nogen Bedring i hendes Tilstand, da hendes

Mand pludselig kaldtes hjem ved ]\larts- Begiven-

hederne i 1848. Efter et længere ophold i Sorrent

rejste Faderen med sin syge Datter hjem igjen, fra

Livorno tilsos til Marseille, og derfra til Laris, hvor

netop Juui-Eevolutionen udbrod, hvorfor de nodtes til

at opholde sig dér i flere Dage og just boede i

Eevolutionens Centi'um : ved Tuillerierne.

Paa flere folgende Kejser ledsagedes Puggaard af

sin Husbestyrerinde Froken Heger og en ung Phje-

datter Frøken Hutzen ; men desuden har han baade for
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og efter det store Tab, han led ved Hustruens Dod, fore-

taget sig flere Eejser til Italien, ledsaget af en eller

anden yngre Yen, hvem han, da han ikke holdt af at

rejse alene, tilbod en saadan Lejlighed til at lære

Italien at kjende.

Man forbavses over disse mangfoldige Eejser til

Italien, som ikke vare Svipture, men allermindst af

flere Maaneders Varighed. Man sporger, hvorledes

det var muligt, at en Chef for et stort Handelshus

kunde være borte fra sin Forretning saa ofte og saa

længe og paa Tider, hvor store Interesser stod paa

Spil, og hvor man hverken kj endte til Telegraf eller

Telefon. Svaret er imidlertid givet ved de ovenfor om-

talte Oplvsninger om, hvorledes Forholdet mellem ham

og Svogeren A. Hage udviklede sig paa den Tid, da

han havde optaget denne som sin Kompagnon, hvorefter

Puggaards Deltagen i Forretningen jo ikke l^dot ildve

behøvedes, men nmaske endog helst undværedes. Men

tillige maa Italien have besiddet en mægtig magne-

tisk Kraft til at drage ham; thi han maatte doje

meget paa de Eejser og havde mange Fataliteter at

over\iude; — de daglige Kvaler, < Drikkepenge* vol-

dede ham, ere alt omtalte. Han var en besværlig

Medrejsende; men han gjorde ogsaa en hél Del Gavn

som saadan, og, da Lvs- og Skyggesider hos ham
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altid vaiv stivi-kt iiuirkcivdc. laldr dr let i (ijiicm'.

iiaar man ikke vciidrc IJlikkct kun til den ene af

Siderne. Forst Lvssideriie! Deres SkjaT vil falde fur-

luildende i ml paa Skvg-o-psiderne.

Ftiiviid den Alt nivcllciviidc daM'nliaiic, med sin

hæsblæsende (iesvimliii'hcd, ()i;-saa havde erohivt den

appeiiiiiske Halvo, var der foi- den store ]iiæjiii:de kun

én Maade at rejse paa i Italien: /)}: Vrfhir/u. l)et

var eu Slags Mellemtinn' mellem en almindelio'

Wienervogn og en Diligenee, Ibrspiondt med 3 ] feste,

et privat Befordringsmiddel. Kusken vai- i Keglen

dets Ejer, og lian forpligtede sig til ikke blot at be-

fordre de Rejsende, men ogsaa til at sorge for deres

Forplejning og Herbergering i de 5 Dage, en saadaii

Rejse sædvanlig stod paa: fra ^lilano til Florens,

fra Florens til Rom, fra Rom til Neapel, o. s. f, Saa-

snart der havde meldt sig et tilstrækkeligt Antal

Passagerer, blev der afsluttet eji formelig Kontrakt

med Manden, i hvilken alle hans Forpligtelser mod

Passagererne nojagtig blev specificerede; og saa gik

Rejsen for sig.

Det var den Alaade, paa hvilken man dengang

virkelig lærte Italien at kjende, dets Sletter, Bja3rge

og Dale, dets maleriske smaa Landsbver med det

brogede Folkeliv. Det vai- ikke i de store, eleii'aiite
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Hoteller, med de friserede, kjoleklædte Kellnere, som

liele Verden over ere skaariie efter ét og det samme

kjedelige Monster, det var ikke i dem, man overnattede

og tilbragte Aften- og Morgentimerne, men i de hen-

rivende Lands- og Bjærgbvers ejendommelige Alber-

goer og Osterier. Og, naar man saa omsider nær-

mede sig Eom paa o— 4 ]Miles Afstand og be-

gyndte at ane den mægtige Kuppel i Horizonten,

kom man netop i den Stemning, i hvilken man

skal være, naar man er i BegTeb med at holde

sit Indtog i «den evige Stad», medens de nuværende

Eomafarere knap fornæmme, om det er Eom eller

Frankfurt, som de dampende og pibende rulle ind i.

Hvor Puggaard nu var med, dér blev han uvil-

kaarlig hele Expeditionens Chef. Det var ham, som

samlede Deltagerne, ham, som afsluttede Kontrakten

med Vetturinen, og, naar Prisen pro persona var

vedtagen, saa lav som mulig, gjorde han de storst

tænkelige Fordringer til Passagerernes Velvære og

var Mand for at paase, at de bleve fyldestgjorte. Ve

Vetturinen, om «le due ore fr6sclie» til Morgenkaffen

ikke nøjagtig svarede til deres Navn. om Smorret

ikke var til «højeste ]S!"otering», eller Lagenerne ikke

vare «propre». Med disse Vetturiner, hvilke Passa-

gererne jo ellers ere aldeles prisgivne, forte han en
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hli'liu- Kiinip — men liaii u'ik nltid nf iiifd Srjivii —
(»i;\ oiu liaii ciul ikke i'ursnKiacdc at tauv drii licdstc

l)id til sig stdv. baadc i N'ou'iicu oi;' ved l'xirdrt, vaiT

alle Passagerei'iio dog ovcrmaado godt tjente med at

have ham til Aiifoivr.

Do Ulojligliodei'. han til <iieiigi;ehl vnhlede de

Medrejsende, bestod hiniemmelig deri. at Alt je maatte

dreje sig om liain og at han, sem je ikke var skaht

til at rette sig efter Andre, efter ganunel \^uie vilde

gjore sin Vilje gjældende. Han kunde, blandt Andet,

ikke finde sig i at sidde længe rolig, men maatte enten

gaa eller ligge. Derfor l)enYttede han enhver Stis;-

ning i Terrænet til at fbrhide Vetturineii foi- at gaa,

og han var ikke let at faa tilvoirns iiijen. Dm A'inteivn

var en Fodpose med A'armedunk nadskillelig fra ham.

og Alt maatte vige for Dunkens Fornyelse, naar den

ikke mere holdt den rette Temperatur. En Flaske

koldt Vand maatte han ligeledes altid va^re for-

synet med, for jævnlig at kunne faa den omtalte

Mundfuld. Frisk Luft maatte han have, hvor koldt

det end var, og det var jo ikke alle Medrejsende,

som vare godmodige nok til at linde sig i alt Sligt.

Desuden havde han mange andre Smaafornodenheder.

I en lille Landsby i det tyske Schweiz heldt Dili-

gencen for at skifte Heste. Han aabiiei- Duren til
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et lille simpelt Hus. livor Familien sidder ved

Middagsbordet. Med de Ord: ^Erlaiibeu Sie» gaar

lian ind i Stuen og foretager dér en Toilette-Akt,

som for enhver Anden vilde liave haft en med «grande

vitesse» udfort Befordring ud af Doren til Folge: han

derimod forbloffede dem Alle, saa der ikke var

Xogen, som krummede et Haar paa hans Hoved. Ja,

det var utroligt Alt. hvad han erlaubede» sig; han

kunde gjore hvad ingen Anden vilde eller kunde, og

han slap altid godt derfi'a. Der var i slige Situationer

ligesom en Slags Trolddom over ham. Det Blik, hvor-

med man, efter Sigende, skal kunne intimidere en

Love, maa man have af sig selv; skal man insti'ueres

dertil af Hoedt, bliver Loven sikkert ikke bange.

Xoget Lignende maa der have været ved Puggaards

Personlighed: en Sammensætning af et ærværdigt,

imponerede Ydre, hensynslos Dristighed og Ti'o paa

et Held, som sjældent havde svigtet ham.

Under det værste Politi-Eegimente for 1848 gik

han en Aften i Mzza i Theati-et med sin Stok i

Haanden. Dette var sti'æng-t forbudt ; men Gendarmen,

som vilde stoppe ham ved ludgangen og tage den fi-a

ham, hk et saa velment Puf, at han rog tilbage,

medens Puggaard med Stokken smuttede ind i The-

atret. Dette, skulde man synes, maatte være en halsløs
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(.TJoniillg: iHcii. ila liMii iiirstc hai;- l»lc\ >ta'\ iict til

Politikamnu'ivt, atVæri;-('dos alK- riichan-eliirlifilri- ved

KdiiMilciis ^Icllcinkomst ou- m liaartiiikkcii I.iC<i,e-

erklæriiig om Stokkens T'iiiitlva'iliuiifd tnr liaiii.

Tæt udenfor Livoriin lilivci- eni;-ani;' vor A'cftiiriii

standset; en Toldofticiant aal)ii('r N'oiiiidnivn, oo-, da haii

ser alle Passagererne i Fænl nu-d at faa Cigarerne

frem fr-a de skjulte Gjemmer. i livilkf de iiojidagede

havde passeret den forste TuJdlinjc, maattc Alle ud af

Vognen og ind i Toldkontoret. A'i blev iindersogte

fra To]) til Taa, berovede alle vore Cigarer og oven-

ikjobet idomte en klækkelig .Aliilkt. Forst ved Ind-

stigningen i A'ognen , efter en lial\ Times Foi'lob,

savnedes il recchio. Istedenfor med os andre Svn-

dere at folge ind til det kriminelle Foi'lior, var han

ganske ugenert og ubemærket gaaet lige ud ad Lande-

vejen og niaatte nu være en halv Milsvty ad Florens

til. naturligvis med alle sine Cigarer i god Behold.

Istedenfor at tage sit Pas frem, som GræMise-

politiet engaiig forlangte at se, og som han havde i sin

Brvstlojnme, gav han sig til, paa sin Italienske, at holde

en lang Harangue til Politimandeji om, hvor upassende

det var for det unge Kongeriges liberale Eegering —
det \'ar i 1SG2 — at fortrædige fredelige Kejsende ved

-lige gammeldags Fordringer, Keminisensei* fra Ab-



80

solntismeiis Dao'e. o. s. v. Fvren forstod vist ikke

Meget af den Tale, men blev i alt Fald imponeret, og

Puggaards Pas forlod ikke Brystlommen. Rigtignok

sagde den unge Svensker , som var med , og vist

tidligere liavde overværet lignende Scener med liam:

«Det skulle roa mig, om gubben engang kunde l3lif\'a

arresterad, l)lott en lialf timma- — men det 1)lev

Gubben aldrig.

Puggaard var ikke noget Sproggeni; men ifolge

hele sin Personlighed kunde han med smaa Stumper

klare sig langt bedre end Andre, som sad inde med

langt Mere. Engelsk talte han ret godt, og taalelig

Tysk; men med de romanske Sprog kunde han ikke.

Skjont han havde levet saa længe i Italien , at en

Anden forlængst vilde have talt Sproget med Lethed,

havde han kun til tarveligt Behov. Man har en Hi-

storie om en Englænder, som paastod, at han kunde rejse

overalt paa to franske Ord : mauger og changer^ og, da

de rimede sig, vare de ikke saa vanskelige at beholde.

Naar han kom et eller andet Sted hen, sagde han blot

«manger>\ saa fik han Mad; og naar den var spist,

gav han Opvarteren et passende Montst^^kke med det

Ord «changer»^ saa fik han sin Mad betalt og Penge

tilbage. Puggaard kunde nu meget Mere end disse

to Verber i Infinitiv, men han kj endte kun Verbernes



— 81 —

Pra'si'us, iMiMi I'crsdii i I'liiralis. Mt-ntc liaii t. Iv\.:

<Jegliar,jeg vil>\ saa sagdo han: < I>r har. I le vil . eller:

vllar De. vil DeV tii;- ilette u'av stailii;- Aiilediiiiii;- til

Misforstaaelse og Morskali. 'rii:'uvi-(jivni;viie. s(»m jd

idelig (iinsv;iM"ine en Fivmiued. vilde han jaLi'e heft

ved at sige: «.Jog har ingen J'oiigv ; nien han sagde:

<Xou arctc denarh (-L har ingen Penge .), livoii de vare

fuldstændig enige med ham og devfoi- knii ivrigere

ferfnlgte ham.

Den }3iidsig8te Misforstaaelse ficinkem dog en-

gang i en Diligence, hvor en ældre Dame forestillede

ham en ung Pige som sin Datter. <Jeg har ogsaa

en Datter» henvendte han til den unge Pige; men

ifolge hans Grammatik hiev det paa Italiensk til

:

«Avetc anchc vmi ffjlia (<I)e har ogsaa en Datter»).

«Non signor-, udbrod denne forfærdet, understøttet af

Moderen; men det hjalp ikke: omka]) med Datterens

og Moderens Protester vedblev han med sin Paa-

stand, indtil han omsider kaldte mig til A^idiie, da

denne hans Datter jo var gift med min Broder — og

dermed opklaredes endelig denne grammatikalske Be-

grebsforvirring.

Værre gik det ham dog i en Frisørstue i Iimn.

Da han fandt, at hans forrige Haarkli])i!ing havde

været for dyr, og Solvkransen nu atter ti'cengte til at

(i
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beklippes, vilde lian dog, for en Sikkerheds Skyld,

for Operationen forst paa andre Steder forhore sig

om Prisen. Han gik derfor til en anden Frisorstue,

stak Hovedet ind ad Doreu og spurgte: «*SV fcujUa la

testa per lur paolo?y> («Skærer De Hovedet af for

én paolo?y>). Paa dette forbavsende Sporgsmaal skal

han have faaet Svar i en Skoggerlatter fi-a de Til-

stedeværende, men ikke nogen tilfredsstillende Op-

lysning.

Han var, som vi vide, nmanerlig sej. En hel

Yinter igjennem satte han sig daglig tilbords i Eestav-

rauten med det Sporgsmaal : «Ai'ete spinaci ?» («Er

der Spinat ?») og daglig fik han til Svar: <.<Non, Signor,

mat in questa stagion6y> («Aldrig paa denne Aarstid»)

;

men det nyttede ikke noget: daglig samme Sporgs-

maal og samme Svar.

Ligesom man nu kun bruger hvide Lærreds-

lommetørklæder, saaledes brugte man dem i hin Tid

sædvanlig af broget Silke, og det var navnlig en

Grrosserer-Skik at have en Snip af Tørklædet hæn-

gende ud af Lommen. Dette var gefundenes Fi^essen

for de smaa Gavtj've, som vrimle paa Neapels Grader

og saa uforstyrret kunne foretage deres Eapserier,

fordi enhver ægte Neapolitaner kun morer sig over

deres Behændighed. Puggaard morede sig derimod
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ikke over, at dci' daglii;- forsvaiult et Silkctdrkla'dc:

iiu'ii . uai;'U't lian lilcv i:;j()rt (»pniaM-ksoin |)aa, at lian

jo selv gav dem dvn fornodno Anvi'snini;', sknide

Snippen alligevel luxMige ud af Ijunincn.

Men, fraset .disse daglige sinaa (ijenvordiglieder,

nod han i fuldt ^faal alle Italiens llei-ligheder.

Navnlig i Kom havde Familien lvkk<dige Dage, boede

sædvanlig paa Piaxza IhrherinI , i Nærheden af

Thorvaldsens Atelier, lik daglig Besog af ham og

solede sig i hans Beroninielse. De vare stadig om-

givne af de i Eom bosatte danske Kunstnere, som nod

meget Godt af Husets bekj endte Gjæstfrihed ; og, da

mange af de puggaardske Billeder hidrorte fra Be-

stillinger, gjorte i Eom, er det naturligt, at den pug-

gaardske Families Ankomst dertil var en glædelig Be-

giveiilied i hele Kunstnerlejren dér. A'ed Thorvald-

sen kom Puggaard oftere til Middag hos den der bosatte

Prinsesse Charlotte Fredej-ikke, som var skilt fra

Christian d. 8de, og gjorde her flere notable Bekjendt-

skaber. Om han egentlig gavnede Thorvaldsen ved

sin Begejstring for denne, er tvivlsomt; han var imid-

leitid en overordentlig ivrig Partigænger for ham.

Italienerne kunde det jo ikke Jiyttc at ville paavirke;

de holde paa deres Canova; men desto ivrigere

-•igte han at bearbejde Tyskere og Englæ^ndere. A^ilde

6*
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de Vantro blandt dem ikke lade sig overbevise af alle

lians andi'e Argumenter, saa slog han som sidste

Ti'umf paa Bordet de Ord ud: «Jeg forsikrer Dem

(ick versila-e Sie), at Canova ikke er værd at løse

Thorvaldsens Skorem»; og, naar den ikke hjalp,

saa opgav han dem som fortabte. Billedhuggeren

Holbech var en gammel Bekjendt af Puggaard.

I smaa Kaar levede han i Eom, frembragte kun

Lidet, men gjorde sig megen Umag dermed. Beskeden-

hed tiykkede ham ikke ; tværtimod lod han sig til

sine Beundrere gjærne forlyde med, at han dog maaske

havde bragt det noget videre end Thorvaldsen, i

alt Fald i Henseende til fuldendt Gjennemforeise. En-

gang, da Puggaard skulde rejse fra Eom, kom Konsul

Bravo til ham og bad ham indtrængende om, inden

han rejste, at gjøre Et eller Andet for Holbech. Det

havde Puggaard ikke megen Lvst til og lod sig

længe node. Tilsidst lovede han dog Bravo hvad

han bad om, men paa den utrvkkelige Betingelse,

som Holbech forud skulde gaa ind paa, <at han

aldrig mere maatte hæve sig over Thor val dsen>\

Sommermaanederne tilbragte Puggaards sædvanlig

i Sorrent ; under kortere Ophold boede de i Cocumella,

ellers i en egen Villa. Paa den første Eejse traf de

dér sammen med César G o de frov og Hustru, en af
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Haiul)ori!,-s Fvi-stcfiiiiiilicr, oo- kom i iKijo A'ciiskabs-

tbrhold til d<'m. L'ui;gaaid skiivrr cnnaiii.-, piiiskc

vemodig, at dot goiiorodc liaiii at omi;aas du- tale im-d

deiiiio htijt daiiiiodo o^- tbrtnottrlio-c Mand, da lian jo

selv ganske manglede li\ad dt'niir licsad ved ni Ivk-

kelig Opdragelse. Han har doi:: maaskc iiiidtTviii--

deret sig selv: tlii dids indrettede lieggr FjiniiJicr sig

paa at gjove Fællesskal) ])aa Tilbagerejsen, som for

Ct odefro VS Vedkommende foregik i en elegant Jxejse-

vogn med Kurér og Tjenerskab, dels modtog Pug-

gaards ogsaa Indbydelse til paa deres næste Rejse

at besoge Cfodefroy, og de tilbragte da en ^laanedstid

i disses fn'steli2:e Villa i Dockenliuden ved Hamliorg.

Fra Eejserne med Hustruen var Puggaard saa

vel bevandret paa alle de Steder, som gjemme Italiens

Kunstskatte, og saa vel kjeiidt med de herlige Egne,

man tyei- til. naar man er medtagen og udmattet af

Museumsliesogene : Kampagnen, Alhano, Tivoli, Fras-

eati, Sabinerbjærgene o.s. v., at han paa de Kejser, lian

foretog sig uden Familie, kun tog Hensyn til sit ])er-

sonlige Behag, og det var et D'thr farriienlc, som jo

tiives udmærket under den italienske Himmel.

Han forte et meget regelmæssigt Liv: gik en

lang Morgentur, kom hjem foi- at nyde sin Frokost,

af hvilken han gjemte Noget til efter den anden Sj)a-
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seretur, og gik derpaa atter til den sene j\Iiddag. Disse

Tiu'e var^ næsten altid de samme : i Eom i Villa

Borgheses Park, i Xeapel i Villa reale. Vandrede

han i Villa Borgliese paa den Tid, hvor hele den fine

Verden giver Mode dér tilvogns eller tilhest, og det

blev ham for varmt, trak han Frakken af, og, hvor

meget hans Ledsagere end foreholdt ham det Upassende

deri, blev Frakken ildve ti^ikken paa, for han selv

vilde. I Villa reale opsogte han en Bænk, satte

Skoene hen til GjennemsoKng, lagde sig paa Bænken

og nød saavel Sti'aahattens Skvgge over Ansigtet som

Solens Varme over Fødderne; saaledes kunde han

ligge længe, læsende en Bog eller en Avis, aldeles

ubekymret om de Forbigaaendes Blik eller Bemærk-

ninger. «Er han dér igjen!» har vist været en hyppig

Bemærkning: thi ingen Eej sende har mere end han

været kjendt i hele Italien. Trods hans meget tarvelige

Paaklædning havde nmn ham mistænkt for at være

en forstilt rig Lord: <^B vecckio-» kaldtes han sæd-

vanlig; «Signor Puggaard^> laa ikke for italienske

Tunger.

Han rejste, som anført, aldrig alene, men gjorde

ikke store Fordiinger til sin Eejseledsager, som han lod

skjøtte sig selv, hvilket jo ogsaa begge Parter vare bedst

tjente med. Man saas ofte. først ved Middagsbordet,
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til Ix'stcint Titl |);i;i I)i'steiut Sted, levede godt, i;-ik iVa

Kestavraiiteu til en mrrliggoiulo Kafé, hvor den Unge

forblev og nnd Italienernes glimrende I)ill;ii'ds|)il,

medens den (iamles Ben tik sig endnu en (»vrr-

haling, og om Aftenen foi'etog man sig saa i Fælles-

skab et eller andet Besoo;.





De puggaardske Legater

•ot-





Iiidlodiiiiiir.&•

xiiggaards (Todgjoron ln^dssans vaktes vist

samtidig med lians Evne til at gjnre den Fvldest: og

at hans Bai-ndoms bedrovelige Minder væsentlig have

bidi'aget til Udviklingen af denne Sans, kan vist ikke

betvivles. Alligevel holdt han ikke af at give Al-

misse, hverken ved Dm-en eller ])aa (laden. Dette

var imidlertid vel ikke saa meget i Henhold til det

nationaløkonomiske Princip, d(^r fremhæver det Urig-

tige i denne Form af TTodgjorenhed, som snarere paa

(irund af hans uovervindelige Ulyst til at skille sig

ved Smaamont. Derimod var han altid villig til at

yde endog en klækkelig Hjælp, naar han antog, at

der virkelig kunde opnaas noget Væsentligt derved.

Han henvendte sig derfor snart til En, snait til

en Anden af Dem, som paa nært Hold kj endte træn-

gende, forkomne Familier, og søgte \r^\ Hine at yde

Disse en rationel Hja.dp. .Varsagen til Familiens
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Forfald bU'v iindersogt: liele Bunker af Assisteiis-

hussedler blev indløste, den resterende Husleje be-

talt, det manglende Værktøj anskaffet, Huset forsynet

med Levnedsmidler, større Haandværkere, Venner og

Bekj endte anmodede om at give den A^edkommende

Arbejde o.s. v. ; men, det maa desværre tilføjes, at lian

sjælden havde Tilfredsstillelse deraf. Man kom i

Eeglen til det Eesultat, at, hvor der var Energi og

Dygtighed, kom Vedkommende sjælden i Forfald, og,

hvor disse Egenskaber manglede, var den ydede Hjælp

kun af forbigaaende Virkning — ja, der var endog

Tilfælde, hvor Puggaard maatte høre, at han var Skyld

i de Hjulpnes paafølgende Ulykke, fordi de fra den

grønne Gren, til h\dlken han havde Ijragt dem op, atter

vare dumpede ned paa den visne. Han forlod derfor

denne formentlig radikale Kur^methode og gik snart

over til et Slags Understottelsessystem , i Lighed

med det senere oprettede store Understøttelsesselskab.

Der fastsattes bestemte maauedlige Bidrag til Enker

og til syge eller arbejdsløse Mænd. Naar han ikke

var i Udlandet, fungerede han selv som «LTndersøger»,

ellers overdroges dette Hver^' til hans betroede, tid-

ligere Tjener, senere Kontorhud Jacob Christensen,

som tillige besørgede Udbetalingerne og dertil modtog

maanedlio- i Beo-vndelsen 400 Ee:d., som efterhaanden
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steg til 700 Kgd., og iii;m kan dciaf slutte sig til.

hvilket ITul, hvilket tiiimt Savn der tov Maiiirfohliii'«'

opstod — Dagen efter hans D.id.

Sin gamle Interesse fur tniMigvnde Studenter

viste han blandt Andet ved niaanedlig at tilstille

Prof. Clausen 50 Ki;d. til Uddfdins; blandt dem.

Til at stifte de to store Legater, hvert ]iaa over

et hundredtusend Kigsdaler, lededes han ved den

Tanke, at man — ved at tage sig af Born, som levede

under slette og ulykkelige Forhold, rive dem lii'lt iid

af disse, anbringe dem hos skikkelige Familiei', Kule

dem dér faa en god Opdragelse og god Skolegang —
uetop de Goder, han selv havde savnet — og saa efter

Konfirmationen anbriiige Drengene i Daandværkslære

og Pigerne i gode Familier som Tvender - vilde kunne

frelse disse og gjore dem til nyttige Medlemmer af

Samfundet.

Han rugede længe over denne Plan : paa én

Gang maa den være modnet; thi han fik under et

Ophold i Italien en forunderlig Uro over sig. Jeg

kunde do, inden jeg tik mit Forsæt udfort», sagde han.

ilede hjemad og lagde strax Haand paa A^erket.

Det var i Begyndelsen af 1853, at Puggaard af-

fattede det Dokument, ved hvilket han skjænkede en
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Kapital af 100,000 Egxl. til Oprettelsen af et Legat

for kjøbeuliaA^nske Drengeboiiis Opdragelse og satte

strax Sagen i Gang ved blandt sine nærmeste Om-

gangsvenner at ndvælge en Bestyrelse, med hvillven lian

forhandlede om Sagens Ordning, og til en Begyndelse

optog lian 8 Drenge, hvis Antal efterhaanden forøgedes.

Ti Aar derefter affattede han selv et Slags Fun-

dats for Legatet, som under Benævnelsen : «Griuidtræk

for et af Etatsraad, Gross. H. Puggaard oprettet Legat»

under 6te Sept. 1863 erholdt kongelig Konfirmation.

Foruden i Almindelighed at angive Hensigten med

Legatets Oprettelse, anvise Pengemidlerne og disses

Forrentningsmaade samt anordne Bestyrelsesforhol-

dene, saa indeholde disse «Grundtræk» en Del sær-

lige Forskrifter, som allerede dengang vare temmelig

ubrugelige, men navnlig senere ved de forandrede

Tidsforhold ere blevne det end mere. Naar. nemlig

Meningen med Legatet var, at Born fra ulykkelige

og da årlige Hjem skulde fjærnes fra disse og an-

bringes under Forhold, hvor de kunde beredes til at

blive kristeligsindede, hæderlige Medlemmer af Sam-

fundet, saa kunde det ikke slaas fast, at «de skulde

optages i en Alder fra 8— 12 Aar», afleveres til Kon-

firmation ved fjorten Aars Alderen og derefter paa en

Maade sendes ud i Livet, skj ottende sig selv.
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Og, iiaar Pu5j;-<j;aiii'(l med den ('ii'iuldinnu'ligv IVr-

soiiliglied, vi ha vi- lært at kjc'iulf, ug im-d sit Xaviis

Avtoritet, ved livillvot der for Manges Oreii Idd lige-

som 011 Guldklaiig, i liiiic Tider kunde faa siiiaa

Haaiidværksmesti'e til uden noget Vederhm- at aiitaire

Eli eller Anden af lians Drenge > i llaanilvjorkshere,

saa er noget Lignende iiuonistunder — efter Lavs-

tvangens Ophævelse, hvor forholdsvis knii faa Mcstiv

indlade sig paa at modtage Lærlinger paa deres Værk-

sted — aldeles umuligt; og, skulde man folge hine

Statuters Anordning: «For Læ'reaarene betales intet

Vederlag, da det antages, at de (Læ^-lingerne) kunne

gjore Gavn for det Lidet, de behove — », saa vilde

ikke en eneste Dreng efter Konfirmationen nu kunne

anbringes i Haandværkslære. Men heldigvis inde-

holde hine «Grundtræk;> tillige en Slutiiingsparagraf,

saalydeude

:

«Skulde i Fremtiden den samtlige Bestyrelse

linde, at hensigtsmæssige Forandringer kunne fore-

tages i disse Statuter, eller at Renten af Kapitalen

bedi'e kunde anvendes til mit Ojemeds Opnaaelse,

saaledes at den gav flere eller storre Eesultater for

Samfundet, saa er Bestyrelsen bemyndiget dertil efter

samvittighedsfuld Overvej el se.:>
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I Henhold hertil har Bestyrelsen, da den efter

Legatstifterens Dod fik frie Hænder, omordnet alle

lignende Forskrifter efter de Krav, som forandrede

Tidsforhold gjorde nødvendige, og som Erfaring og

Hensigtsmæssighed havde godkjendt.

At der istedenfor, men dog paa Grundlag af

hine oprindelige Statuter, blev affattet en udforlig

«Fremstilling af de Eegler, som efterhaanden

ere udviklede og fulgte af det puggaardske

Drengelegats Forretningsforer (Prof. H.Leh-

mann) under hans Administration» blev for-

anlediget ved Best}' reisens Formands, Gfrosserer Eu-

dolph Puggaards i Slutningen af 1885 indtrufne

Dod. Bestyrelsen omfattede nemlig dengang foruden

Forretningsføreren kun to Medlemmer, en Præst, Pastor

S c h o u s b o e , og en Jurist, Prokurafor V. E o d e. Man

mente forst, at denne BestjTelse, da den egentlige

Administration jo var gaaet over i Forretnings-

førerens Hænder, vilde være fyldig nok; men, da

Prok. Eode ved at gjore sig bekjendt med de op-

rindelige Statuter, formente, at en enkelt Bestemmelse

i disse ikke kunde forandi'es eller omgaas, den nem-

lig, at Bestyrelsen skulde bestaa af G Medlemmer,

maatte der skrides til at optage endnu B. Men, da

disse vilde være aldeles fremmede for Leo'aternes
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Væsen oii; Admiiiisti'atiim , d^-, da der cuciitlii;- ikke

t'aiultes Xogct, hvorved di- vilde kiimic i'aa et Ovo'-

l)lik over disse Aiiliii'iicndcr, |iaatiii;' Konvtiiiiiii's-

fiiivrt'ii sig- at udarlx'jilt' liiii ^V('Ill^tillill<;•- af Ad-

miiustrationsforlioldeiu' tilligemed cii historisk Ovci-

sigt over disse ForhoKls Udvikling. l)('iiiic Fiviii-

stilling blev ikke blot godkjeiidt af Bestyrelsen, incii

det vedtoges ogsaa at 0}3tage den i en særegen Protokol

,

for at den kunde tjene som forelobig A^edtægt for Le-

ii'aternes Administration.

Det puggaardske Drengelegat.

Dets oprindelige, offieielle Bejiævnelse var <;Le-

gat for kjobenhavnske fattige Drengeborns

Opdragelse»; men efter Stifterens Dod vedtog, som

for sagt, Best\-relsen sti'ax at knytte hans Navn til

Legatet. Cirosserer Puggaard stiftede det paa sin af-

dode Hustrus Fodselsdag, d. 7de Febr. 1853. I hin

valgte selv en Bestyrelse, bestaaende af Professor

H.X.Clausen som Formand, Professor M.Hamme-

rich, Pastor X. (t. Blædel, Byfoged 11. Hage og
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sin Son (ii'osserer End. Puggaard, livijkc den nu-

værende Forrotningsforer Professor H. Le li ni an n blev

adjnngeret som Sekretær.

. Man begyndte ininl at antage 8 Drengeborn,

som blev opklædte, anbragte i Pleje hos forskjellige

Familier af Haandværksstanden og satte i daværende

Kand. tlieol. Mollers Borgerskole. iVar for Aar op-

toges flere Drenge.

Den ovennævnte Bestyrelses Virksomhed var i

Forstningen mere nominel end reel ; thi vel havde

Legatstifteren stillet sig selv udenfor hele Sagen og

i sine selvskrevne Statnter overdraget liele Stjret til

de af ham valgte Mænd ; men faktisk vai- han dog

Legatets Enestja-er, med den næ\iite Sela-etær som

sin Viljes Exekutor, og det kunde ikke falde den

egentlige Best,yrelse ind at trænle ham ivejen i

denne usurperede Virksomhed. Han omfattede nemlig

dette sit eget Værk med megen Interesse, havde et

godt Otium, da hans Deltagelse i Handelshusets An-

liggender blev mere og mere begrænset, og han

medbragte mange gode Egenskaber til hin Stilling.

Da han yndede offentlige Bekjendtgjorelser om va-

kante Pladser, fik han naturligvis Ansøgninger i

Massevis, gjennemgik disse omhyggelig, undersøgte

personlig Ansøgernes Hjem, valgte Bornene, opsogte
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Plojoforivldiv til (lom z^' iitljiu'dr li\ |i|>ii;r. kniitro-

K'i'ciidc l5('S(io- i disses liicni oi;- i Skolen, lixor fer-

ti'iiilii;- h;m ei;-iiedi> sii;- ril idtei- Kdiilii'iimti.iiieii ;it

faa l)reiii;vne aiihraut i 1 laaiid\;i'i'kshiM>'. ei- nveiifor

Idevot iiintalt. e>;\ iiaai- La'reaaivne vel vaiv over-

staaede, var han iiti'a'ttelin- i at arhejde paa at skaiie

del) nv etaltlerede llaandvaM'kcr ellei- Fei'ivtiiiiii^s-

inaiid Kunder oiji; Foi'bindelsiT.

Del' blev saaledes ikko levnet licstvi^dseii syii-

(k'rlii;t Arinjde. Vel holdtos dei- af oi;- til i hans

Hjem -Bestmdsesniodo-. til hvilket saintlii;v Divni^v

tilligemed Skolens Bestvrer i Keglen ogsaa \;\\v til-

sagte. Drengene >.nittnstredes^>, og Forhandlingerne

bestod væsentlig i Samtale om Borneiie og disses

Forhold, (^m Bestyrelsen end kunde have onsket Ft

og Andet ledet noget anderledes, fandt man ih^iX ikke

Fitje til at hvgge den faktiske Mjiestvrei' I lindringer

i vejen.

A'ed hans Dod, d. Sde April 18(50, indti-aadte en

2den Pei'iode. i hvilken Bestyrelse]), sum hidtil

havde hvilet, nu kum i ti-avl A'irksomhed. Da den

daglige Adniinistratien ikke var af den Beskaffenhed,

at (len ene Del kunde besorges af det ene ]\Iedlem,

den anden af det andet, o. s. fr., blev d(^t faktisk den

tidligere Sekretær, der nu var Ideven .Medlem af

7*
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Bestyrelsen, som kom til at udfore hele Arbejdet.

Dette indrømmedes ham oo-saa Yillio': men den kol-

legiale Form skulde respekteres, det vil sige: han

maatte egentlig ikke foretage sig Noget uden sine

Kolleo-ers Samtykke; men da disses Tal var fem, af

hvilke En boede i Stege, en Anden ved Vording-

borg, — da saaledes mundtlige Forhandlinger vare

vanskelige at tilvejebringe og skriftlige lige saa byrde-

fulde som resultatlose, viste denne Administrations-

form sig snaii" som umulig; og, da saa ovenikjobel

dette Misforhold affødte personlige Eivninger inden-

for Bestyrelsens Xreds, vilde Fartojet let have kunnet

kænti-e, hvis ikke Enhver havde været interesseret

i at holde det oven ^"ande. Hvad der vel især bi-

drog til at forebygge en Katastrofe og bringe en

sundere Opfattelse af Forholdene tilveje, var Advokat

Ct. Brocks Optagelse i Bestyrelsen efter B'\i^oged

H. Hages Dod.

Dermed indlededes den 3dje og sidste Periode,

under hvilken den Bestyrelsesform har faaet Hævd.

at Forretningsføreren under Ansvar for Bestyrelsen,

og under Iagttagelse af den i «A^edtægten» givne

Xorm, ene forestaar den almindelige Administration

og efter en Sags større eller mindre Vigtighed for-
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luimller derom med Forniaiulcii rll.T dfn saiiilcdc

Bestyrelse.

I Henhold til hin \'t'(ltæi,^t> skal hci- riidiiii

gives tnrsk)('llii;-(' Meddelelser oti" A(liiiiiii>trati(>iis-

oplvsiiiiiiivr.

Bet puggaavdske iJreiigelegats opriiule-

lige Formaal er at antage sig Drengeborn, som

leve linder saadanne fattige og ulykkelige Kaar, at

der er Sandsynlighed for, at de, ved itide at fjieriies

fra disse og anbringes i Pleje hus jievnt sti Hede,

gode Familier, helst af Haandværksstanden, og sættes

i gode Skolei*, kunne opdrages til at blive bi-ugbare

Medlemmer af Samfundet, fornemmelig som Haand-

værkere, medens de, i modsat Fald, rimeligvis vilde

være blevne mer eller mindre foitabte.

Fra denne Regel er der og vil der blive gjurt ad-

skillige Undtagelser, idet Eiiaring har læi-t, at man

tnr en Drengs Optagelse noje maa overveje, hvorvidt

der er Sandsynlighed for, at det tilsti'æbte ^laal kan

naas. Forst og fi'emmest maa man. hvoi- iiiliiimant

det end lyder, se bort fra de svage og usunde B.irii,

hvilke Plejeforældre nodig ville have med at gj»n-e,

oo- som det sjælden lykkes at bringe syuderliu- vidt
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frem. Endvidere maa man ikke gaa saa d.y1)t ned i

Samfundet, at Bornene fra Fodselen og fra deres forste

Barndom af medbringe for mange uheldige Spirer.

Det er vanskeligt nnder åen folgende Opdragelses-

periode at holde dem isolerede fra eller upaavirkede

af de Personer og de Forhold, fra hvilke de ere ud-

gaaede ; og, har det end Ivkkets at bevare dem nogen-

lunde under Hjemmets Tilsvn og Skolens Tvang og

efter Konfii'mationen at faa dem anbragt i Haand-

værkslære, medforer den nuværende Lavsfiihed — Op-

hævelse af al tidligere Tvang — altfor mange Fristel-

ser til, naar Lærlingerne ikke synes om Mesteren eller

Værkstedet, at vende dette Eyggen og foretrække et

frit vagabonderende Liv ; og i alle saadanne Tilfælde

har Legatet kun et mislykket Arljejde at beklage. —
Om en Proletarier-Familie med Eeden fuld af Born

ved Legatets Hjælp faar denne Flok formindsket med

ét eller to Born, er for den Familie som oftest hi})

som hap, medens det puggaardske Legat ved at ind-

lade sig med den paatager sig et vanskeligt og tvivl-

somt Arbejde. Paa den anden Side er der mangfol-

dige TiKælde, hvor Legatet kan virke til stor Velsig-

nelse, navnlig i den store Klasse af uægte fodte Born,

hvis forladte Modre slide sig op for deres Barn, og,

om end En eller Anden af dem bliver oift, udsættes
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(lette inodhraiilc r>;irii fur Stittadciviis Xa«;- (i<i- rviljc

Det i)iig;u-;uirdskr l.cpit hai- i det Ilde liaft incucii Til-

fredsstillelse af at tage sig af saalcdi^s stillade l'nuii.

Af det ovenfor Satcte folgcr. at der ikke kan

være Tale om nogen heste mt A Idcrsgi'a'Msf Inr

Optagelse af Bom i Legatet. At disse inviigt maa

være over Asylalderen og ikke for na-r K'niiiii'matiuns-

alderen, folger af sig selv. do daarligere Forlioldeiie

ere i Barnets Hjem, desto snarere niaa man se at

fjærne det derfra.

(>m ledige Pladser i Legatet sker der iiigvii

offentlig Bekjendtgjf treise. De faa (Tange,, dette tid-

ligere skete, medforte det en saadan Masse Ansog-

ninger om Optagelse — de fleste skrevne paa de selv

samme «Skrivestuer» i en og samme Dur og Stil, og

alle forsynede med de konventionelle Bevidnelse)- af

«Trang og Værdighed- m.M, — at Arbejdet var aldeles

uoverkommeligt. Der findes desuden altid saavel

Herrer som navnlig Damer, der have valgt sig den

menneskekj ærlige Opgave at opsoge ulykkelig stil-

lede Børn og bringe dem den Hjæl]). de formaa: —
(en bekjendt Skuespillers Enke har i den Ketning

virket saa utrættelig i mange Aar. at liiiii har et

stoit Album fyldt med Portrætter af alle de liuni.

hvis gode Fors^ni hun har va'ret). Da disse Damer
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og Herrer godt kjende alle de forsk] ellige Kilder,

hvorfra der kan ventes Hjælp, og saaledes ogsaa ere

vel kj endte med de puggaardske Legater og alle de

derhen hørende Forhold, har der aldrig været Mangel

paa Born, som vare egnede til Optagelse. Efterat

disses Forhold samt deres aandelige og legemlige

Evner ere undersøgte af Forretningsføreren, indstiller

han de Udvalgte til Optagelse af Bestyrelsen.

Ved et Barns Optagelse i Legatet maa For-

ældrene eller Værgerne fraskrive sig selv og over-

drage til Bestj^-elsen alle Eettigheder over Barnet

og forpligte sig til, naar det maatte forlanges, at tage

det tilbage. Da en saadan Frasigelse imidlertid ikke

har nogen bindende Lovski'aft, er der, mere for For-

mens end for den reelle Betydnings Skyld, ogsaa til-

fujet, at Forældrene, naar de selv forlange Barnet

tilbage, skulle godtgjore Legatet de Udgifter, dette har

haft for Barnet.

Plejeforældrene soges helst blandt Haand-

værkerfamilier eller andi*e, som saa nogenlunde

have deres gode Udkomme. De, der ere bedre stillede,

ville i Eeglen ild^e have Plejebørn, og med dem, der

ere ringere stillede, vil Legatet ikke have at gjøre.

Det er nemlig en meget ringe Betaling, Plejeforældrene

faa: 15 å IGKr. maanedlig for Forplejningen og til
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Bdviienos IV'klæcliiiii«;" 4 Kr. aarlig t<»r Inert Aai-

Drengen er gammel. Paa en ti I fredsstil Iriide .Maadc at

præstere hvad der belutves for saa ringe et X'cderlag,

er en Umulighed ; men med l^ette gaa disse Forældre ud

fra, at en saadan Dreng Jo altid kan gjore nogen Cravn

i Huset; de leve tillid-e i den llhisinn. at (Ji-vdrn eller

Groden ere lige store, enten der er Kii nieie ellei' m indre.

Men Det, slige Smaafolk navnlig sæ'tte Pi'is paa, ei-

at kunne faa en samlet 8killing>, som de kalde di't.

hvilket ved Husleje-Terminerne er af stor Hetydning

for dem. Det gjores deifor alle Dem, som suge en

Plejeson, indlysende, at der kun er Tab og ikke

nogen Fordel derved : men der er jo forovrigt ogsaa

Familier, som virkelig sætte saa jnegeii Pris paa at

have en Plejeson, at de for dette Ønskes Opnaaelse

ere villige til at bringe et Offer.

Naar. hvad stujidum er Tilfældet, en Slægtning

eller Paarorende onsker Drengen i Pleje, og disse

anses for skikkede dertil, gives der dem Fortrin, og

de nojes ogsaa ofte med et endnu ringere Vederlag end

det ovennævnte. Under Form af Gratiale, Husleje-

hjælp 0. L. søger man, uden at overskride Reglen for

den maanedlige Betaling, at hjæ^lpe paa de Pleje-

foræddi-e, som gjore Gavn og kunne behove det.

Drengenes Undervisning foregik i Beg.vn-
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delsen i en bestemt mindre Boi'ger- og Eeal skole, som

senere under andre Bestyrere er bleven betydelig ud-

videt og indtager et højere Trin end dengang. Som

Forholdene nu ere, svnes de offentlige Betalingsskolei-

at være dem, der bedst passe for Legatets Formaal.

Børnenes Plejehjem ere ikke indrettede paa storre

Hjemmearbejde for Skolen, og Plejeforældrenes Intelli-

gens forslaar ikke til synderlig Hjælp og A^ejledning

i Skolefagene. Foruden den overordentlige Prisbillig-

hed (1 Kr. maanedlig) ved de i det Hele overmaade

vel organiserede offentlige Betalingsskoler, yde disse

ogsaa den Fordel, at, hvor Drengene end l)o, er der

en saadan i Nærheden, hvilket er en stor Lettelse for

Plejeforældrene, hvis Beklædningssorger væsentlig

dreje sig om Sliddet af Drengenes Skotøj.

Men paa den anden Side er der ikke lagt Noget

ivejen for en fyldigere Undervisning, hvor Bornenes

Evner og Hjemmets Beskaffenhed gjore Sligt ønske-

ligt og muligt. Hvor det blot lader sig gjore, gives

der Drengene tillige Adgang til Slojdskoler.

For Drengenes Konfirmation er der ikke

sat nogen bestemt Alder; den afhænger af deres

Modenhed i Skolen og af det Fag, til hvilket de ere

bestemte efter Konfirmationen, da denne i Eeglen af-

slutter deres Skolegang. Plejeforældrene faa omkiung
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oO Kr. til k'oiitirinatioiiskhiMlcr. Ilet (ivci-hidrs Ihvu-

a;en(' oii" tlisses IMt'jt'toni'ldrt' at vad^c dfn I*i;i'st. di'

helst ville slutte siii* til.

l)renc:t'iies A n lii'i iii;-else eftci' Kdiifirina-

tiuiit'ii var i Legatets viigste I)a,<;'e ikke saa van-

skelig en Sag, da Lavstvaiigeii ciidim cxisteivdc og

Etatsraad Puggaard, sniii ovcnfui' aiifiu-t. selv tug

sig af denne Sag og ved sin personlige Indtlydclsc

kunde gjennemfore Meget. Under de nuværende Fur-

hold er der mangfoldige Haandva^rkere, der uvei-

hovedet slet ikke indlade sig paa at modtage og op-

lære Lærlinger, og et lignende Forhold, som det forhen

ahnindelige : at en Haandværksmester optager en Lære-

dreng i sit eget Hus samt giver ham k'ost og Klæder,

Alt udeji noget A'ederlag, kjendes ikke mere. Xu ere

Værkstederne snarere at Ix'tragte som andre Fndei-

visnings-Anstalter, og, kan man end opnaa, at dei-

ikke betales for Oplærelsen, saa maa der i alt Fald

sørges for Læredrengens Husly, Forplejning og Be-

klædning, og som Folge deraf ere iJrengene, der tid-

ligere efter Konfirmationen næsten ikke faldt Legatet

til Kvrde, nu i Keglen dyrere efter end for Konfir-

mationen. Hvor Forholdene nogenlunde tillade det.
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so^er mail dcrtoi- ved Di'cnacns Optagelse i Legatet

at lægge denne Ujrde ovci- pau hans Slægtninge

('llfv andre Paarorende; lucii d^t cv kun faa Tilfælde.

i hvilke dette lykkes. Iloldci' en Oreng sine Lan'eaar

ud og gjfjr Svendestykke, Innucs han altid med en

god Svendeklædning.

Legatets Adm i 11 istratioiis - f'oi'lio I (I ere

ovenfor hh-vnc (niitaltc. ou- det sk;il •nilnii hlot til-

fojes, at der i Begyndelsen af hvei-f Foraar afholdes

et samlet Bestyrelsesmøde, i hvilket Foi-retnings-

foreren aflægger Beretning om Legatets Virksomhed

i det forlobne Aar samt freinheg,U"»'i" Hl necjsien det

af et af Bestyrelsens Medlemmer reviderede Kegn-

skah. For Tiden er Pastor Sehousboe Bestyrelsens

Formand, Professor Leliin.iiiii dens FoiTetningsforer,

Etatsraad, Bankdirektør S iii i d t, Kammerjunker, Gros-

serer Tegner og Hojesteretsadvokat Zahle Med-

h '111 mer af Bestyrelsen.

l)reii u'el eicatets Formue hestaar i:

1

)

Prioritets-Obligation i Ejendommen Store Kon-

gensgade 02 å 4 pCt Kr. 53333.

2) Prioritets -Obligation i <Krat-

hnset» i Ordrups Krat — 30000.

at oveii'ore . . . Kr. 83333.
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(tvn-ini-t . . . K\: s;;;;;;;}.

')) ri'ioritots-OMiii'jitioii i Kji'ii-

tliMiiiiirii i Kv;i'stlnisij;ii(l(> 4 vV: (i

a 4 |)C't — IlMKMIO.

4) I'i'ioritcts-Obliii'atinii i (iudsrt

lliiil('lM"i;n- i Svcrii;;- ;i I jiCt. .
— iT)!!!)!).

')) Kontant hos II. l'ii-i;aai(UV: Co. — 2102 O.OO.

ialt Kl. 230435 (1.00.

TI.

Det i)u;i::^aar(lsk(' Pi^^'lc^sit.

Det er uvciifoi- hlcvct na'viit, at Etatsraad Tug-

gaard, da det af ham stiftede IJreiigclegats A'irksoiii-

lied var i god Gang, gjoi'de sig Umag for. at Andre,

navnlig (rrevind"' hannei'. vilde i::aa i hans Sjmu-

og oprette et liiiiiende Legat foi- Pigeboi-ii. ha dette

ikke lykkedes ham, tog lian den J3eslutiiing selv

at gjoro det, og i Testamente af 2den Juni 1805 —
Aaret for lians Dod — bestemte han. at en Ti-eclje-

del af haus efterladte Formue skulde anvendes til at

oprette et Legat til Opdragelse af PigeI)orn, som leve
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linder fattige og ulykkelige Foiiiold, og at Bestvrelsen

af det af ham tidligere oprettede Dreugelegat skulde

tage det nye Legats Indretning og Bestyrelse under

Overvejelse.

I den Anledning lile^' der af davan-ende Byfoged

H. Hage konciperet og af begge Legaternes frem-

tidige Bestyrelse d. 24de Deceml)er 1867 vedtaget en

«rundats for det puggaardske Pigelegat^^, hvis

Kapital dengang var omtrent 109365 Edl. og ved

senere Ti^ansaktioner og Ops])aringer d. 2den April

1873 var stegen til 117578 Edl.

Af denne Kapitals aårlige Indtægter fragaar en

Sum af 2060 Edl. ti] Livrenter for adskillige navn-

givne Personer ; men den vil efter disses Dod gaa

tilbage til Legatet.

Legatets Pormaal er at optkage fattige og

ulykkelig stillede Pigeborn til Tjenestetyendestanden,

og for at kunne fore Tilsyn med disses Opdragelse

skal Bestja-elsen understøttes af en Komité af Damer.

Der gives endvidere i denne Fundats en Del detail-

lerede Bestemmelser om Administi-ationen, hvilke af-

fødte en «Forretningsorden;> , der yderligere præciserer

og foreskriver Best}Telsens og Damekomiteens An-

liggender og indbyrdes Forhold.
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1>('I1 l)i';iktiskf (i jcniiciiitnivlsf jif l.cn-atcts c^viit-

ligo Foi-inn;il viste siii' iniitllcrtid siiait ;it v;i'iv iitnf-

eiu'lig jikhI CII stra'iiu' JAdiii-lu'd nuul iillc i hin Fiiii-

dats^> og hin vForretiungsordcii givne Ferskrifter, eg

der vv i Tidernes Lnh ikke mange at" iiine IJesteni-

uudser, som have kunnet hånde sig lige uvei- \\>v Kr-

faringeiis opportunistiske Krav.

Den hviles Uestvivlse hil' begge Legater bestod

dengang, som tidligere anfort, af:

Professor, Dr. th<^ol. H. X. (
" Ians e n

,

Grosserer E u d o 1 p h J ' u gg a a r d

,

Professor ^1 a r t i n Hammerich,

Pastor X. (i. Blædel,

Byfoged Hot her Hage og

Professor, ] )r. med. H. Leh in a n n :

og Damekomiteens Medleinuiei- vare:

Fru Henriette Blædel,

— Henriette Colli n
,

— Signe Lehmann,

— Susette Mai'i hoe,

— Elis c P 1 o u g

,

— Signe Puggaard og

Froken Juliane H e g e r.

Alene det at hui et ^lode af disse 13 Personer

tilvejebrag-t, hvilket fordredes ved de i Fundatsen fast-
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satte «P]e]iarnioder», meclforte store Vanskelio'-

heder, som dog vare ringere end de, der viste sig,

naar omsider et saadant Plenarmode var blevet samlet.

Tre af Bestyrelsens Medlemmer havde deres Hu-

struer blandt Damekomiteens Medlemmer, og alle stode

hverandre mer eller mindi'e nær. Dette lagde mange

Hindringer ivejen for den frie Diskussion, ja, med-

forte endogsaa ineget ubehagelige Situationer.

Forstaaelsen af det i Fundatsens 1ste Artikel

nævnte «Tilsyn med Bornene» begyndte at blive

et Stridens Æble og antog efterhaanden storre og større

Dimensioner. Hos Damekomiteens mere aktive Med-

lemmer sporedes tydelige Emancipations-Bestræbelser,

som satte deres resp. Ægtefæller i Forlegenhed, og

som, hvis de havde faaet frit Lob, vilde have endt

med, at det fundatsmæssige < Tilsyn med Børnene» var

blevet til et Eneherredømme over Pigelegatet. < Drenge-

legatet er Herrernes, Pigelegatet vort» var den Parol,

som efterhaanden skulde soges indfort. Det Tryk,

som saaledes hvilede over disse Sammenkomster og

Forhandlinger med Damekomiteen, hvor man sjælden

kom til noget Eesultat, navnlig naar det drejede sig

om Organisations- og Kompetence-Forhold, gjorde, at

de efterhaanden blev sjældnere og sjældnere, om-

sider lob ud i Sandet os; tilsidst blev — glemte.
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Vod iloii forsti' l)iskussinM (uii Pigelt'gati'ts Or-

ganisation famlede inaii fi'ciii oi;- tilliaij:(' nicllcni foi--

skjellige Forslag. Der fronisuttes doji Ide at (ijtivttf en

Fællesskole for Drengene og Pigerne; der indlededes

l)aade Underhandlinger med Marineministeriet om at

erholde en Del af det dengang iibenvttede Sohospital i

Nyboder til fælles Skolelokale, og med en Lærer ved

de offentlige Skoler, som tilligemed sin Hustru var

designeret til at forestaa denne Fællesskole : ja, disse

To havde endog ndarbejdet en Plan for Skolens Orga-

nisation, for det blev indlysende, at en saadan Skole

for begge Kjon, for et saa ringe Antal Bni-n, blandt

hvilke Drengene jo alle vare i meget forskjellig xVlder,

fra Skolernes yngste til ældste Klassealder, var lige

saa uhensig*tsmæssig, som den langt vilde overstige

Legatets Evner. Kesultatet blev derfor, at man o])-

gav hele Planen og endog maatte loskjobe sig fra de

med den projekterede Skolebestyrer indgaaede For-

pligtelse]'. Samtidig opgaves ogsaa den Plan at lade

Pigebørnene, ligesom Drengene, blive satte i Pleje

hos forskjellige Familier. Derimod besluttedes det at

samle de S Pigeborn, med hvilke man vilde gjore

Begyndelsen, i et lejet Lokale og dér oprette en

Kostskole under en Husbestyrerindes og en Lærer-

indes Vejledning. Lokalet fandtes i Læssoegade, de to
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Fmiktiouærer i Sostreue Frøkeiierue Kopp, og Kost-

skolen iiid\'iedes og begyndte sin Yirksomlied d. 8de

Maj 1869. Af Mangel paa Plads til flere Bom flyt-

tedes Skolen, som fik Xavn af «r)et puggaardske

Pigelijem», Aaret efter til en fritliggende Ejendom

med Have paa Helenevej Xr. 1. Da Beliggenliedeii

var fortrinlig, isoleret og dog i Xærhedeu af den

almindelige Færselsvej Btilowsvej , og da Eumforliol-

dene vare meget passende, liesluttedes det at sikre sig

Ejendommen ved Kjøb, efter at man i et lialvt Aar

havde boet dér tilleje. Den kjobtes i Juni 1871 for

7200 Edl. og underkastedes sti'ax en omliyggelig

Eeparation. En Kvistetage bliver lejet ud: men, saa

snart alle Legatets Eenter tilfalde Pigelijemmet. \i]

liele Ejendommen blive benyttet til dettes Udvidelse.

Det er i en tilsvarende Fremstilling af Drenge-

legatets Styrelse blevet omtalt, hvorledes Administi'a-

tionen i Begyndelsen fremtraadte imder den kollegiale

Form, men, da denne ^iste sig uholdbar, efterhaandeii,

uden nogen egentlig Forhandling derom, gik over til

Enkeltmands, en Forretningsførers, St\Telse, som, under

Ansvar for Bestyrelsen, alene forestod de daglige For-

retningei'. Der er endvidere blevet anført, at For-
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rotning-sforoiT'ii i mIIc vu'st'utlige S])u]'gsin{ial skrift-

lig eller inuiultlig furhaiullor mod sine Kolleger og

én (hing aarlig samtidig med lu-giiskahets Aflæg-

gelse meddeler Beretning om hele \'irksomlieden.

Denne Systemforandring indenfor Ijogaternes Be-

styrelse var ikke uden Indflydelse paa Bestyrelsens

Forhold til 1 »aniekoiniteen. Som de ovenfor (»mtalte,

i Fimdatseii foreskrevne Plenarforsamlinger heiisyg-

nede og efterhaandeu ojdiorte, indskruMikedes ogsaa

de skriftlige Meddelelser og Forhandlinger med Dame-

komiteen. Disse Sager skulde jo forst forhandles i

Bestyrelsen, derpaa cirknlere blandt alle 7 Damer

og saa gaa tilbage til Bestyrelsen. Vejen var laug

og trang og ledte sjælden til noget Maal. Dette foi-te

ganske natui'lig til en Systemforandring ogsaa i

Damekomiteens Forhold; thi uden nogen særlig For-

handling derom, og uden at man kaji paavise livor-

naar og hvordan, gled efterhaanden de af Pigehjemmets

Anliggender, som naturlig henhore under den kvinde-

lige Styrelse, over i et enkelt af Damekomiteens Med-

lemmers, Fru E. Plougs, Hænder, og hun har, under-

stottet af Froken A. Hage, som har draget hele Hus-

holdningens finansielle Side ind under sit Omraade,

ikke blot ved det omhyggelige Tilsyn og \ed selv at

deltage i Undervisningen, men navnlii;- ved i »'t eller
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et lialvt Aar at optage i sit eget Hus de Piger, der

efter Konfirinationen blev dimitterede fra Pigehjemmet,

for at gjøre dem end mere skikkede og modne til at

kunne paatage sig Kgnende Tjenester i andre Fa-

milier, udfoldet en utrættelig og velsignelsesrig Virk-

somhed for Pigehjemmet. Alle dettes Anliggender

afgjøres nu personlig mellem Fru Ploug og Forret-

n in gsforeren, og en rolig og gavnlig Forhandling-

er traadt i Stedet for hele det tidligere tunge og

besværlige Maskineri.

Med Hensyn til Boms Anvendelse til Op-

tagelse i Pigehjemmet, Børnenes Alder, hjem-

lige Forhold m. M. folges den samme Fremgaugs-

maade som hos Drengene. Der er vedtaget den

Eegel, at Forretningsforeren blandt de Anmeldte kun

udskyder dem, som slet ikke ere In^alificerede, og for-

øvrigt overlader Valget til Damerne. Undtagelsesvis

kan et Barn anbringes udenfor Pigehjemmet, navnlig

paa Landet, naar enten Barnet selv menes at kunne

have uheldig Indflydelse paa de andre Børn, eller

dets Forældre eller Paarørende ved deres Besøo* kunne

blive besværlige for Pigehjemmet.

'iD
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BoriR'iies Opdragelse i rigelijemmet ledes af

dettes Bestyrerinde, for Tiden Froken L. Auinont,

dere.s Undervisning hovedsagelig af en fast Lærerinde.

Pigehjemmet har altid staaet aahent som et

Moderhjem for dem af dets Plejeborn, som \n\;\ <iiuii(l

af Sygelighed, Tjeiistledighed eller lignende Forhold

trænge til dets Værn og Hjælp.

Pigelegatets Formue bestaar i:

Prioritets-Obligation i Hjuleberg Kr. GUOUO.

Prioritets-Obligation i Hjuleberg — 125000.

Indskriv 11 i ngsbevis for Danske

Statsobligationer — 264U0.

Tilgode hos H. Puggaard & Co. . . .
— 6470.

Ejeudommmen paa Helenevej omkr. — 20000.

ialt Kr. 237870.
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Det puggaardske Legat for Ribe og Omegn.

Foruden de to store Legater havde Puggaard

allerede flere Aar tilbage betænkt sin fattige Slægt

i Eibe med ét paa 280U Edl., hvoraf den kunde er-

holde La an eller anden Understottelse. Til dette

Legat fojede han i Aaret 1861 saa stor en Sum, at

det naaede op til en StoiTelse af 33000 Kr., og det

blev nu bestemt, at det, i Lighed med de kjoben-

havnske Legater, hovedsagelig skulde anvendes til

Opdragelse af fattige Drengeborn i Eibe og

Omegn. Dette Legat, for hvilket der er oprettet en

Fundats, som har erholdt kgl. Konfii'mation , be-

styres af Biskoppen, Stiftsprovsten og nogle

Borgere i Eibe.

I Aaret 1886 er der af dette Legat uddelt

1695 Ki\ til fattige Drengeborns Opdragelse, Konfir-

mationsklæder, L^nder\"isning m. M. foruden en aarlig

Understottelse af 32 Kr. til en gammel, ti^ængende

Enke.
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Tilba;ireblik over de pii^^pianlske Le^Mter iv^

Meddelelse om disses Uesultater.

Do ovenomtalte tre Leii:aters samledr Fdnniic:

Dreiigelegatets Kr. L\3043r)

Pigelegatets — 237870

Ixibelegatets — :330OO

udgjor saaledes noget over eii halv Mill, = Ki\ 501305.

Indtil Udgangeji af 1887 har der i Drenge-

legatet været optaget 175 Drenge.

Af disse ere 2 dode, o tilbagesendte og 13 for-

inden Konfomationsalderen tilbagefordrede af deres

Forældi-e eller Paarorende.

Grimden til Tilbagesendelse var i Reglen Er-

kjendelse af, at man ikke vilde kunne ndrette Noget

med Drenge, som liverken Plejeforældre eller Skolen

vilde beholde.

Grunden til, at nogle Drenge Idev tilbagefordrede.

var i enkelte Tilfælde deres Paniiliers forandrede For-

hold, Bortrejse o.L., i andre var det Forældrenes Ufor-

iinft, der var uimodtagelig for Forestillinger om hvad

dei- tjente til deres Sonners Bedste.
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Do ovrige Drenge som indtil og efter Konfir-

iiuitiunoii forblev under Legatets Forsorg, ere blevne

anbragte og hjulpne frem i følgende Livsstillinger:

Barber 2

Blikkenslager 4

Bogbinder 1

Boa-liandler 3

Bogtrykker 5

Bodker 2

Detailhandler 22

Fabrikant 5

Forgylder 2

(lartner 2

Guldsmed 1

Handskemager 4

Horkræmmer 8

Kontorist 15

Kunstdrejer 3

Landmand J

Maler 8

Militær 3

Possemeutmager

Sadelmager . . .

Sejlmager ....

Seminarist. . . .

Skibbygger

Skomager

Slagtei- 2

Smed 8

Snedker 14

Student 1

Somand 13

Urmager 2

Urtekræmmer 4

Da et stort Antal af de nævnte Drenge er taget

fra de laveste Samfundslag, og Lavstvangens Op-

hævelse har løsnet mange af de Baand, ved hvilke

Haandværks-Læredrengene tidligere vare bundne til

Mesteren og Værkstedet, tor det ikke paastaas, at de
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Alle have .rrioiinein£!:aaet Lærcaaivnc o«:: ikke ladet

sig friste til at foi-Jade Haandviprkct fur at suge ud

i det lokkende, inrn uvisse Frie; incu om det store

Flertal gjælder det, at de ere blevne godt o])lærte og

ved Legatets Hjælp have dannet sig en god Stilling

i Samfundet. Som glædelige Ujidtagelscr i en modsat

Retning kan det anfores, at en af de puggaardske

Drenge» har med Ære taget alle akademiske Grader,

og en anden indtager som anset Handelsmand et

meget oi)lio)et Standpunkt i den saakaldte <':,gi'onne

Bog». Og disse To horte til de mest Forladte og

Hjælpelose, da de som smaa Drenge optoges i Legatet.

Fra d. 8de Maj 18G9, da det puggaardske

Pigehjem aabnedes med 8 deri optagne Born, ere

40 Piger blevne opdragne i dette Iljem og 1 Pige

udenfor Hjemmet.

13 ukonfirmerede Piger ere for Tiden i Hjemmet.

Af de 27, som ere udgaaede derfra, er 1 afgaaet ved

Døden, 1 rejst med Forældrene til Amerika, 7 ere

gifte, 1 er Almuelærerinde, 1 Syerske og 16 ere

TS'ender i bedre Stillinger.
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Slutning.

Ved lienned at afslutte en Beretning om Rans

Puggaards Levned og de puggaardske Le-

gater, gjor det et vemodigt Lidtrvk, at det ikke er

noget lyst Billede, der har kunnet oprulles af den

Mands Liv, som til sit Navn og sin Erindring har

knyttet saa store og velsignelsesrige Stiftelser.

Det begyndte i «rattigdom og Elendiglied», og,

man kan luiesten tilfoje: det endte i Eigdom og Elen-

dighed ; thi , ligesom han selv ikke havde synderlig

Glæde af sin Eigdom og ikke folte Eigdommens Vel-

være, var det ogsaa et pinligt, kræftagtigt Onde, som

endte haus Dage. Forst (mi lang Kamp for Existens

og Stilling i Samfundet, fukl af Moje og Besvæn'! Og,

da den sejerrig er endt og liar fort til en lang

Eække af Velmagtsdage, gaar der gjennem disses

ydre Glans et Suk efter Kjærlighed og Venlighed,

hvoraf der blev tilmaalt ham kun saa Lidt; og, om

det end \ed Forholdene kunde synes berettiget, at

Styret i hans Handelshus, længe for han blev af-
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fii'ldig, g-ik (iver i aiuliv IfnMulci-, fnltc lian sig doii;

altid krænket ved denne Tilsidesættelse, sdiii fiido«::

var bluttet for lidt ydre, fornuldende Hensyn.

Sum en Kftei-skii ft hidsættes et Uddrag af

nogle Ord, Puggaai-d. riniejigvi's lieniniod Slutningen

af sit Liv. skiiftlig har henvendt til sine I>niii. og

som giver et hetydningfuldt Bidrag til hans Karak-

teristik.

Han omtaler deri, hvor utnettelig han i Begyn-

ilelsen havde været i at soge Fortjeneste for at kunne

forsorge siu Familie, hvilket ofte havde været van-

skeligt nok, navnlig, da der ikke maatte spares

Noget, for at hans Born kunde faa en omhyggelig

Oj)dragelse og gode Kundskaber, hvoraf hverken det

Ene eller det Andet var Idevet ham selv til l)el. men

som han havde savnet hele sit Liv.

Haus Ønskers Maal havde dengang været at

kunne efterlade dem en Snes Tusend Rigsdaler, som

kunde hjælpe til at bane dem eji Vej; — «saa

beskedne vare mine Fordringer dengang>>, skriver

han. Men efterhaanden som hans FoiTetninger tiltog

og hans Formue voxede, vaktes der hos ham en stærk

Drift efter at foroge den. Han foler imidlertid selv
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denne .som «en styg Lidenskab, der udvikler Egoisme,

udsætter for Fristelser , forhærder Hj ærtet og gjor

nfolsom for Andres Nød.»

Paa et andet Sted skriver lian: -Gud bevare

mine Born for Higen efter Rigdom !» Han erkjender

ligeledes, at «man ikke bar nogen Fortjeneste af, men

at det kun er Pligt at give af sin Overflod til Dem,

som ti-ænge, og at anvende denne til saa Manges og

saa megen Gavn som mulig-t.»

Har ban saaledes i en lang Periode af sit Liv

jaget efter at forege sin Formue, saa er der, foruden

liin Selvbekj endelse. Meget, som vidner om, at bans

bedre Jeg bar frigjort sig for bine verdslige Be-

gjæringer, og som tvder paa, at ban tillige ikke blot

jagede efter det sande Klenodie, men vel ogsaa var

paa Vej til at gribe det.

Og saa bave vel ogsaa de Ord: «Hvad I gjore

mod En af disse Smaa, det gjore 1 mod mig» været

det Frokorn, som i en lykkelig Stund nedlagdes i

lians Hjærte, spirede dér og bar de store Legaters

rige Frug-t.
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